Lašský poklad

Stanoviště č. 2
(2. klíč)

Trasa P2: Poklad starého Příbora
Stanoviště č. 1

Časová náročnost: přibližně 1 hodina
do cíle (cca 1,5 km)

Stanoviště č. 3
(3. klíč)

Doporučená trasa

Vydej se na cestu za pokladem. Na tomto místě ti skřítek Lašánek položí tři otázky. Když sečteš body u svých odpovědí, získáš první
klíč k pokladu. Nápovědu hledej přímo na infotabuli. Odpověz na otázky, sečti body správných odpovědí a součet si zapiš nebo dobře
zapamatuj. Na konci cesty ti pomůže najít poklad. Nepiš na tabuli, hru si lépe užijí i ostatní.

Start
Stanoviště č. 1
(1. klíč)

Soutěžní otázky:
Otázka č. 1

Jak se jmenovala ulice, která byla zbourána a z níž se zachoval jen dům zámečnické
rodiny p. Zajíce, později rodný dům S. Freuda?

Otázka č. 2

Mohl Sigmund Freud navštěvovat
v Příboře základní školu?

Otázka č. 3

Který výrok není pravdivý?

Zámecká ulice.

4

Zámečníkova ulice.

8

Zámečnická ulice.

1

Mohl a základní školu v Příboře navštěvoval až do svých 12 let.

3

Nemohl, odstěhoval se totiž s rodinou do Vídně, když mu byly pouhé 3 roky.

7

Nemohl, protože mu to úřady z náboženských důvodů nepovolily.

9

Sigmund Freud proslul jako lékař – neurolog, vědec, psycholog a psychoanalytik.

6

Rodina Sigmunda Freuda se musela z Příbora odstěhovat kvůli hospodářské krizi, která vedla k bankrotu otcova obchodu. Odstěhovali se za prací do Vídně.

2

Před rodným domem psychoanalytika Sigmunda Freuda je umístěna socha jeho postele, na které rád lehával
a sledoval televizi.

5

Nevíš si rady?
Další info najdeš
na www.lasskypoklad.cz.
Lašský poklad pořádá:
Lašská brána Beskyd.

K1

PŘÍBOR

H2

K2

H1 HUKVALDY

ŠTRAMBERK

Š2
Š1

Druhý klíč najdeš na zadní straně infotabule u příborského kostelíka sv. Františka. Dovede tě k ní žlutá turistická trasa.

K1

Š1

Poklad Červeného kamene
49.5877061N, 18.1541903E
Husova 49, Kopřivnice

Š2

Příbor

KOPŘIVNICE

P2

Poklad Boroveckých rybníků
49.6342836N, 18.1013150E
Borovecké rybníky, Příbor

H1

Poklad starého Příbora
49.6394239N, 18.1425522E
Zámečnická 117, Příbor

H2

Turistická infotabule u rodného domu Sigmunda Freuda

Poklad Kotouče
49.5874447N, 18.1217181E
Zauličí 485, Štramberk

Poklad štramberských skal
49.5888039N, 18.1276722E
Botanická zahrada, Štramberk

Turistická infotabule u brány do botanické zahrady

Turistická infotabule č. 1 u Boroveckých rybníků

K2

Štramberk

Turistická infotabule u Národního sadu

Turistická infotabule pod parkovištěm u koupaliště

P1

Sečti body správných odpovědí. Máš? Skvělé! Získal jsi první klíč k pokladu ze tří.

Poklad Váňova kamene
49.5937908N, 18.1438731E
Masarykovo náměstí, Kopřivnice

Turistická infotabule před bývalou školou u Masarykova náměstí

P2
P1

Kopřivnice

Hukvaldy

Poklad řeky Ondřejnice
49.6243767N, 18.2205269E
Hukvaldy č.p. 26, Hukvaldy

Turistická infotabule na centrálním parkovišti na Hukvaldech

Poklad hukvaldského podhradí
49.6228825N, 18.2230039E
Hukvaldy č.p. 40, Hukvaldy

Turistická infotabule za branou do hradní obory

Narazili jste na poškozené tabule či prázdný poklad? Dejte nám o tom vědět: info@lasskypoklad.cz nebo +420 734 171 755. Děkujeme.

www.lasskypoklad.cz

lasskabranabeskyd

lasska_brana_beskyd

O Lašském pokladu

Hra pro všechny generace v nádherné krajině Lašské brány Beskyd. Osm tématických tras tě zavede na kouzelná místa čtyř obcí:
Kopřivnice, Štramberka, Příbora a Hukvald. V cíli můžeš nejen vypátrat poklad, ale současně si díky krásným místům tohoto regionu
uvědomit, že poklady se ukrývají na každém kroku.

Lašský poklad

Stanoviště č. 2
(2. klíč)

Trasa P2: Poklad starého Příbora
Stanoviště č. 2

Chybí ti 1. klíč ze stanoviště č. 1? Vypátrej jej
na infotabuli u rodného domu Sigmunda Freuda.

Stanoviště č. 3
(3. klíč)

Doporučená trasa

Vydej se na cestu za pokladem. Na tomto místě ti skřítek Lašánek položí tři otázky. Když sečteš body u svých odpovědí, získáš druhý
klíč k pokladu. Nápovědu hledej přímo na infotabuli. Odpověz na otázky, sečti body správných odpovědí a součet si zapiš nebo dobře
zapamatuj. Na konci cesty ti pomůže najít poklad. Nepiš na tabuli, hru si lépe užijí i ostatní.

Start
Stanoviště č. 1
(1. klíč)

Soutěžní otázky:
Otázka č. 1

Na kolik dukátů údajně přišla stavba kostela
sv. Františka Serafínského?

800 dukátů

5

8 dukátů

9

8 800 dukátů

2

Nevíš si rady?
Další info najdeš
na www.lasskypoklad.cz.
Lašský poklad pořádá:
Lašská brána Beskyd.

Otázka č. 2

Koho překvapila “střelba z nebes”, tedy koho vyhnali v roce
1643 střelci schovaní v košaté lípě u brány kostela?

Turecké bojovníky prchající s pytlem uší ze Štramberka.

3

Švédské vojáky prchající z náměstí.

6

Sigmunda Freuda, který byl jako dítě na procházce s chůvou.

7
K1

Otázka č. 3

Typické litinové kříže a kované lucerny s barevnými skly
můžete zahlédnout…

u hrobů na starém hřbitově u kostela sv. Františka.

4

u vstupního portálu kostelíka sv. Františka.

8

u jižní hřbitovní brány.

1

PŘÍBOR

H2

K2

H1 HUKVALDY

ŠTRAMBERK

Š2
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Třetí klíč najdeš na zadní straně infotabule u kostela sv. Valentina v Příboře.

K1

Š1

Poklad Červeného kamene
49.5877061N, 18.1541903E
Husova 49, Kopřivnice

Š2

Příbor

KOPŘIVNICE

P2

Poklad Boroveckých rybníků
49.6342836N, 18.1013150E
Borovecké rybníky, Příbor

H1

Poklad starého Příbora
49.6394239N, 18.1425522E
Zámečnická 117, Příbor

H2

Turistická infotabule u rodného domu Sigmunda Freuda

Poklad Kotouče
49.5874447N, 18.1217181E
Zauličí 485, Štramberk

Poklad štramberských skal
49.5888039N, 18.1276722E
Botanická zahrada, Štramberk

Turistická infotabule u brány do botanické zahrady

Turistická infotabule č. 1 u Boroveckých rybníků

K2

Štramberk

Turistická infotabule u Národního sadu

Turistická infotabule pod parkovištěm u koupaliště

P1

Sečti body správných odpovědí. Máš? Skvělé!
Získal jsi druhý klíč k pokladu ze tří.

Poklad Váňova kamene
49.5937908N, 18.1438731E
Masarykovo náměstí, Kopřivnice

Turistická infotabule před bývalou školou u Masarykova náměstí

P2
P1

Kopřivnice

Hukvaldy

Poklad řeky Ondřejnice
49.6243767N, 18.2205269E
Hukvaldy č.p. 26, Hukvaldy

Turistická infotabule na centrálním parkovišti na Hukvaldech

Poklad hukvaldského podhradí
49.6228825N, 18.2230039E
Hukvaldy č.p. 40, Hukvaldy

Turistická infotabule za branou do hradní obory

Narazili jste na poškozené tabule či prázdný poklad? Dejte nám o tom vědět: info@lasskypoklad.cz nebo +420 734 171 755. Děkujeme.

www.lasskypoklad.cz

lasskabranabeskyd

lasska_brana_beskyd

O Lašském pokladu

Hra pro všechny generace v nádherné krajině Lašské brány Beskyd. Osm tématických tras tě zavede na kouzelná místa čtyř obcí:
Kopřivnice, Štramberka, Příbora a Hukvald. V cíli můžeš nejen vypátrat poklad, ale současně si díky krásným místům tohoto regionu
uvědomit, že poklady se ukrývají na každém kroku.

Lašský poklad

Stanoviště č. 2
(2. klíč)

Trasa P2: Poklad starého Příbora
Stanoviště č. 3

Chybí ti klíče z předchozích stanovišť? Vypátrej je na infotabulích u rodného domu S. Freuda
a kostelíka sv. Františka v Příboře.

Stanoviště č. 3
(3. klíč)

Doporučená trasa

Start
Stanoviště č. 1
(1. klíč)

Vydej se na cestu za pokladem. Na tomto místě ti skřítek Lašánek položí tři otázky. Když sečteš body u svých odpovědí, získáš třetí
klíč k pokladu. Nápovědu hledej přímo na infotabuli. Odpověz na otázky, sečti body správných odpovědí a součet si zapiš nebo dobře
zapamatuj, pomůže ti najít poklad. Nepiš na tabuli, hru si lépe užijí i ostatní.

Soutěžní otázky:
Otázka č. 1

Kdo nechal v roce 1597 postavit původní dřevěný kostel
sv. Valentina?

Otázka č. 2

Dorota Bremlová, manželka purkmistra Valentina.

2

Dorota Bremlová, vdova po příborském purkmistru, se synem Valentinem.

3

Příborský purkmistr Valentin.

4

Petr Brandl, český barokní malíř.

8

Kdo maloval oltářní obraz Krista uzdravujícího dva slepce
a obrazy po levé straně – sv. Antonína a Ukřižování?

Felix Ivo Leicher, vídeňský malíř oltářních obrazů, rodák z nedalekého Bílovce.

7

Ignác Raab, jeden z významných malířů 18. st. a barokní doby.

6

Otázka č. 3

Cibulovitá báň věže.

9

Renesanční věž.

5

Dřevěná chodba spojující kostel s protější piaristickou kolejí ve výši prvního
poschodí.

1

Která část kostela nebyla po požáru v roce 1785
obnovena?

Už máš všechny tři klíče? Skvělé!
Skřítek Lašánek ti teď s jejich pomocí odhalí cestu k ukrytému pokladu.
Použij 1. klíč od rod. domu S. Freuda:
Postav se:
Použij 2. klíč od sv. Františka:
Jdi směrem:
Použij 3. klíč od sv. Valentina:
Ujdi vzdálenost přibližně:

Nevíš si rady?
Další info najdeš
na www.lasskypoklad.cz.
Lašský poklad pořádá:
Lašská brána Beskyd.

K1

9

13

20

ke vstupu do Piaristických zahrad

k infotabuli u kostela sv. Valentina

doprostřed příborského náměstí

9

17

19

ke křižovatce

k parku

do jednosměrné uličky

18

15

12

40 metrů

120 metrů

2 metry

PŘÍBOR

Š2

K1

Š1

Poklad Červeného kamene
49.5877061N, 18.1541903E
Husova 49, Kopřivnice

Š2

Příbor

KOPŘIVNICE

P2

Poklad Boroveckých rybníků
49.6342836N, 18.1013150E
Borovecké rybníky, Příbor

H1

Poklad starého Příbora
49.6394239N, 18.1425522E
Zámečnická 117, Příbor

H2

Turistická infotabule u rodného domu Sigmunda Freuda

Poklad Kotouče
49.5874447N, 18.1217181E
Zauličí 485, Štramberk

Poklad štramberských skal
49.5888039N, 18.1276722E
Botanická zahrada, Štramberk

Turistická infotabule u brány do botanické zahrady

Turistická infotabule č. 1 u Boroveckých rybníků

K2

Štramberk

Turistická infotabule u Národního sadu

Turistická infotabule pod parkovištěm u koupaliště

P1

Š1

Na tomto místě hledej poklad ukrytý v okolí stromu.
Pozn.: Průměrná délka kroku dospělého člověka je asi 70 cm, průměrná délka kroku dítěte je asi 50 cm.

H2

K2

H1 HUKVALDY

ŠTRAMBERK

Poklad Váňova kamene
49.5937908N, 18.1438731E
Masarykovo náměstí, Kopřivnice

Turistická infotabule před bývalou školou u Masarykova náměstí

P2
P1

Kopřivnice

Hukvaldy

Poklad řeky Ondřejnice
49.6243767N, 18.2205269E
Hukvaldy č.p. 26, Hukvaldy

Turistická infotabule na centrálním parkovišti na Hukvaldech

Poklad hukvaldského podhradí
49.6228825N, 18.2230039E
Hukvaldy č.p. 40, Hukvaldy

Turistická infotabule za branou do hradní obory

Narazili jste na poškozené tabule či prázdný poklad? Dejte nám o tom vědět: info@lasskypoklad.cz nebo +420 734 171 755. Děkujeme.

www.lasskypoklad.cz

lasskabranabeskyd

lasska_brana_beskyd

O Lašském pokladu

Hra pro všechny generace v nádherné krajině Lašské brány Beskyd. Osm tématických tras tě zavede na kouzelná místa čtyř obcí:
Kopřivnice, Štramberka, Příbora a Hukvald. V cíli můžeš nejen vypátrat poklad, ale současně si díky krásným místům tohoto regionu
uvědomit, že poklady se ukrývají na každém kroku.

