
                                   
 

 

Tisková zpráva  

 

Výstup na Grossglockner naležato      

                  

 

Zástupci Mariánskolázeňska, o.p.s, Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko a obce Tři 
Sekery v sobotu 24. 6. 2017 ve 14:00 hodin zorganizovali v okolí obce Tři Sekery zábavný 
turistický pochod „Výstup na Grossglockner naležato“.  

Großglockner (3798 m n. m.) je nejvyšší hora Rakouska, která se nachází ve skupině 
Glockner patřící do Vysokých Taur a na hranici spolkových zemí Korutany a Tyrolsko. Trasa 
pochodu měří 7 708 m, což je při nadmořské výšce nejvyšší hory rakouských Alp délka trasy 
výstupu na vrchol a sestupu. Tři Sekery nejsou v Rakousku ani v Alpách, zdoláme tedy horu 
naležato. 

Počasí nám moc nepřálo, vyšší teploty a vítr asi odradilo zájemce o turistický pochod. 
Turistického pochodu se tak zúčastnili pouze 4 osoby. Na startu každý účastník obdržel 
kartičku a propisovací tužku. Na vyznačené trase účastníci na jednotlivých stanovištích 
odpovídali na 14 vědomostních otázek a správnou odpověď zaznamenávali do tajenky.  

A všichni účastníci odpovídali správně, v cíli jsme v doplněné tajence mohli přečíst - MÁME 
RÁDI SEKERY.  Čas mezi jednotlivými stanovišti si účastníci vyplňovali v soutěžení ve 13 
mezihrách. Zde si účastníci vyzkoušeli svoje znalosti a úsudek, ale také se obohatili novými 
poznatky, kdy například očima i po hmatu poznávali předměty.  

Jen na ukázku si vyzkoušejte, jak by jste odpovídali vy: 

Co je to za předmět a k čemu slouží?  

 

 



                                   
 

 (správná odpověď je zouvák na kožené boty) 
 
Co to je, k čemu to, a z čeho to je? 

 

 (správná odpověď ošatka na chleba, na pečení, ze slámy) 

 

 

 

Jak se jmenuje modrá květina, která lemuje cestu z Tachovské Hutě do Tří Seker?   

 

(správná odpověď Vlčí bob mnoholistý) 

Co bylo v bandasce? 

(správná odpověď růžová umělá ruka) 

Místní dobrovolný hasičský sbor ze Tři Seker byl připravený v cíli zajistit osvěžení vodou pro 
účastníky. Všem účastníkům nakonec postačilo připravené chutné, osvěžující občerstvení a 
samozřejmě nemohlo chybět ocenění.  Každý účastník byl obdarován diplomem za účast 
v turistickém pochodu. 

Starostka obce paní Dagmar Strnadová zdůraznila: „ Prioritou obce na další rok 2018 je dále 
rozvíjet společenské aktivity, podpořit pořadatele a všechny ty, kteří mají chuť něco vymyslet, 
podniknout a hlavně zorganizovat. Budeme se snažit, aby všechny akce, které pro další rok 
plánujeme, vedly ke spokojenosti pořadatelů i návštěvníků. Zveme tímto i na další ročník 
turistického zábavného pochodu, počasí bohužel neovlivníme, ale věříme, že příští ročník se 
v počtu účastníků navýší.“ 

Fotografie i podrobnější informace o konané akci naleznete zde:   
http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/vystup-na-grossglockner-nalezato/ 

 


