Skutečsko, Předhradí a mikroregion Toulovcovy Maštale se představují

Palackého náměstí ve Skutči

Od maštalí do podhradí aneb soutěžte s rytíři Toulovcem a Tasem

Hra nabízí příjemně strávený čas
v jihovýchodní části Chrudimska, na
území Skutečska a mikroregionu Toulovcovy Maštale. V rámci soutěžení
s rytíři Toulovcem a Tasem a odpovídání na jejich zvídavé otázky si
můžete vychutnávat krásy zvlněné
krajiny poskytující příhodné podmínky pro pěší i cykloturistiku. Od
jara do podzimu budete mít možnost
strávit ty nejkouzelnější chvíle ve
skrytých zákoutích, malebných vesničkách i stinných lesích. Příjemné

Pískovcové obydlí ve Zderazi

vzpomínky ve Vás zanechá zámek
Nové Hrady, majestátní hrad Rychmburk i Panská zahrada v obci Předhradí, skalnaté koryto řeky Krounky,
přírodní rezervace Malhošť či pískovcová obydlí ve Zderazi.
Projděte s námi romantickou krajinu zatopených lomů skrytých jezírek
a vonícího jezumínu. Krajinu skrytých
jezírek i rozlehlých skalních jezer. Krajinu protkanou úzkými pěšinkami,
kde pochopíte, co znamená, že se
zastavil čas. Okouzlit se necháte kaplí

Toulovcovy Maštale

svaté Anny v údolí svatoanenského
potoka, kostelem v Budislavi, v Mladočově nebo kostelem Sv. Václava
v Lažanech. Kromě toho můžete náš
kraj obdivovat i z rozhleden Borůvka,
Terezka a Toulovcova rozhledna. Město Proseč Vám nabízí prohlídku Muzea

i v informačních centrech měst a obcí
Pardubického kraje. Hra startuje v srpnu
2007 a správné odpovědi získané na
cestách našim krajem budou odměněny
cenou vytočenou na kole štěstí v informačním centru v Proseči. Pro zvýšení
komfortu účastníků soutěže nabízíme
možnost vyplnění herního plánu a vylosování ceny z pohodlí domova prostřednictvím internetových stránek hry.
Losování o hlavní ceny proběhne vždy
na konci turistické sezony ze všech přijatých herních plánů.

Maštale. V horkých letních dnech jistě
neodmítnete možnost osvěžit se na
koupališti ve Skutči, při chladnějším
počasí Vás zahřeje sauna na plaveckém bazéně ve Skutči.
Stálý památník Vítězslava Nováka v městském muzeum a expozice
Václava Jana Tomáška v jeho rodném
domě ve Skutči na Vás dýchnou atmosférou zašlých časů. Ještě dnes lze ve
vzduchu cítit hudebního génia těchto
vynikajících skladatelů.
Herní plán s pravidly Vašeho cestování bude již v blízké době ke stažení
na stránkách hry – www.toulovec-tas.cz

Památník V. J. Tomáška

Hrad Rychmburk

dýmek, návštěvu stanice ochránců
přírody Pasíčka ČSOP, výlet po planetární stezce a je ideálním východiskem do přírodní rezervace Toulovcovy
Letní koupaliště ve Skutči

Účast v soutěži je navíc spojena se
slevovou akcí. Majitel herního plánu má nárok na slevu ze vstupného
ve výši 20% na jednotlivých místech
v rámci hry, ale také dalších zajímavých místech v okolí (viz. internetové
stránky hry).

Více informací na www.skutec.cz a www.mastale.cz
Organizátory hry jsou: Město Skuteč, Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, Zámek Nové Hrady a Obecní úřad Předhradí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Pardubickým krajem

Zámek v Nových Hradech

