
Artefakty doby 

dávné nedávné 
Hra pro tanečníky a výtvarníky, jenžto studenty 

školy umělecké sedlecké jsouce, anžto i pro duše 

hledající. 

Jak na hru? 

Vaše blahorodí, věnujte nám tři minuty svého 

času. Ne nám, ale dobrému dílu a jeho podpoře. 

Mnozí jezdí objevovat temnou Afriku, ale v srdci Evropy a v samém 

středu tohoto srdce dřímají krásy, které dosud nebyly objeveny. Jsou tam 

krajinné půvaby sotva známé i Vám. 

Přijeďte! Zveme vás a dáváme Vám dnes do ruky možnost, abyste za 

půvaby našeho kraje šli najisto. Využijte této neodolatelné příležitosti a 

navštivte dosud neobjevená místa v krajině Českého Meránu, České Sibiře 

a v Sedlci – Prčici na dráze Wilsonově. 

Velký okruh – jste-li nadšeným a zdatným turistou automobilem 

obdařeným 

Zvěřinec - Lom Porostlý - Chlístov – Čertovo břemeno – 

Jetřichovice – Karhany - zřícenina Borotín – Dolní Dobřejov, 

altán – Vrch Chocholouš - Židovský hřbitov 

Při vašem putování budiž vám ku pomoci GPS souřadnice: 

49.5345678N, 14.5158992E…Čertovo břemeno 

49.5463772N, 14.4886908E…Chlístovské menhiry 

49.5516092N, 14.5265261E…Jetřichovice 

49.5748194N, 14.4993553E…Lom Porostlý 

49.5381328N, 14.5407042E…Karhany – Kozinec – Dobrá voda 

49.5852419N, 14.4703150E…Zvěřinec 



49.5884414N, 14.5436789E…Židovský hřbitov 

49.4995564N, 14.6290803E…zřícenina hradu Borotín 

49.5431672N, 14.6061247E…Dolní Dobřejov altán 

49.5250522N, 14.5997478E…vrch Chocholouš 

Malý okruh – jste-li výletníkem svátečním „intravelánu“ sedlecko-

prčického 

Synagoga – Stará měšťanská škola – Vítkova tvrz – Pranýř - 

Most K. Burky – Morová kaple – Schreiberův mlýn – Vanišův 

grunt (Flop) 

49.5778544N, 14.5405836E…Synagoga 

49.5731619N, 14.5311958E…Stará měšťanská škola 

49.5770386N, 14.5399453E…Vítkova tvrz 

49.5720331N, 14.5328292E…Pranýř 

49.5749356N, 14.5355839E…Most K. Burky 

49.5753686N, 14.5413894E…Morová kaple 

49.5754575N, 14.5295331E…Schreiberův mlýn 

49.5723581N, 14.5330092E…Vanišův grunt 

Jakmile dobudete cíl vámi určený, neváhejte vyhledat laminátem 

vyztuženou tabulku, historickou fotografií či záhadným QRkódem 

obdařenou…budete-li ve vašem mobilním telefonu aplikaci vhodnou ke 

čtení tohoto QRkódu míti (možno zdarma do telefonu stáhnouti), zvíte 

mnohé, dozajista zajímavé informace, pojící se s daným koutem kraje 

našeho. Informace a fotografie tyto budiž vám dále nápomocnou inspirací 

při plnění úkolů níže popsaných… 

Kolikero míst navštívíte, budiž ponecháno vůli vaší a času či 

možnostem, kterými vaše blahorodí oplývá…  



Aby vaše bloumání krajem též rozměrů uměleckých dosáhlo, máme pro 

vás nabídku úkolů hodných vašich kvalit. Po zdárném zdolání a objevení 

místa vámi cíleného (z nabídky vybraného) se pusťte do následujících 

úkolů.  

Studenti oboru tanečního! 

Zahajte širší pátrání po artefaktech, které v tomto místě 

zanechala ruka člověka či osudu. Byli jste úspěšní ve 

svém pátrání? Artefaktem může býti skleněný či keramický 

střep, prázdná láhev nebo jiná nádoba, ale také pozůstatek staré 

zdi, pobořený dům nebo zbytek starého oplocení. Pokuste se 

dále pídit po vlastnosti, použitém materiálu a příběhu předmětu, 

který je spojen s minulostí tohoto koutu našeho kraje, vytvořte 

krátkou taneční etudu (max 60 vteřin), tu v místě tomto natočte 

a pošlete. Úspěšní jste při hledání Artefaktu nebyli? 

Nevadí…představte si, jací lidé mohli kdysi projít tímto místem, 

inspirujte se Geniem loci (duchem místa) a vsaďte sem vlastní 

fantazií vytvořený artefakt, ztvárněný samozřejmě opět 

pohybem těla – vaším osobitým tancem. 

 

Studenti oboru výtvarného!  

Vezměte s sebou vámi podomácku vyrobený artefakt - 

loutku a zvěčněte ji mobilem v místech malého i velkého okruhu, 

jenž jsou vašemu oku a srdci libé. Svým fotem přispějete do 

společného školního alba, jenž bude zachováno budoucím 

postcovidovým generacím.  


