Kdysi dávno, před mnoha a mnoha lety, za časů
velikých dešťů, vynesla spodní voda ve Slavkovském
lese z hlíny na světlo světa prvního Pramence…
Vydej se za objevováním přírodního bohatství Mariánských Lázní
a poznej rodinu Pramencových! Tihle šneci ti prozradí tajemství o
síle místních léčivých pramenů a zasvětí tě i do dalších
zajímavostí. Navíc pro tebe mají úkol a pomohou ti vyluštit
muzejní tajenku, díky které získáš na konci svého putování v
Městském muzeu odměnu. Pro prvních 100 úspěšných jsou
připraveny originální lázeňské pohárky. Pro ostatní pak
Pramencovy pohlednice.
Nejdřív si ale Pramence budeš muset najít! Kromě do své ulity se
schovali ještě do důmyslně ukrytých barevných šnekešek. Ty
najdeš poblíž pramenů označených v mapě symbolem
a na místě samolepkou Pramencovy stezky.

Naplánuj si díky mapě, kde začneš a utíkej vstříc novým
dobrodružstvím.

MODRÉ - PICÍ - PUTOVÁNÍ
Modře označení Pramencové chrání mariánskolázeňské
kyselky, které je možné využít k osvěžení a některé
dokonce i k běžnému pití. Schválně, která kyselka ti bude
při modrém – picím – putování chutnat nejvíc!?
Zapisuj si části modré muzejní tajenky:

(5 písmen nebo slabik pro 1 část muzejní tajenky)

PRAMENCOVA STEZKA 2020
aneb s Pramencem mám prameny pod palcem

NAUČNÁ STEZKA
PRO DĚTI I RODIČE
O MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH
PRAMENECH

BÍLÉ - PLYNOVÉ - PUTOVÁNÍ
Bíle je označen pouze pramen Marušky Pramencové, který
je ale pro Mariánské Lázně velmi významný. Bohužel není
veřejnosti přístupný. Jeho šnekešku hledej u hotelu Maria
Spa a zjisti, čím je tento pramen jedinečný.
Zapiš si část bílé muzejní tajenky:

ŽLUTÉ - ČŮRACÍ - PUTOVÁNÍ
Žlutě označení Pramencové mají na starosti prameny,
které pomáhají hlavně při potížích s močovým ústrojím.
Skvěle si ale poradí i s dalšími neduhy. Vydej se na žluté –
čůrací – putování a zjisti víc!
Zapisuj si části žluté muzejní tajenky:

(6 písmen nebo slabik pro 1 část muzejní tajenky)

(jedna slabika pro 1 část muzejní tajenky)

ZELENÉ - DÝCHACÍ - PUTOVÁNÍ
Lesňák Pramenec střeží unikátní pramen napomáhající k
uvolnění dýchacích cest. Až tě bude trápit kašel a rýma,
vzpomeň si na tuto přírodní sílu!
Zapiš si část zelené muzejní tajenky:

ČERVENÉ - KAKACÍ - PUTOVÁNÍ
Červeně označení Pramencové pečují o prameny vhodné
pro léčbu zažívacího ústrojí. Mají svou specifickou slanou
chuť. Ochutnávej ale opatrně! Nezapomeň, že jsi se vydal
na červené – kakací – putování!
Zapisuj si části červené muzejní tajenky:

(4 písmena nebo slabiky pro 1 část muzejní tajenky)

(jedna slabika pro 1 část muzejní tajenky)
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Kontaktní a týmové údaje:

