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Unterwegs auf dem Märchenpfad
Der Märchenpfad befindet sich in der 
Gemeinde Panenská (Bezirk Třebíč) und 
führt auf Wald- und Asphaltwegen rund 
um die Gemeinde. Begleiter durch die 
elf Stationen des Pfades ist ein kleines 
wissbegieriges Menschlein, das die 
Phantasie der Besucher weckt, ihnen den 
Weg durch den Wald weist und zeigt, wie 
man sich in der Natur verhalten soll. Die erste Station liegt am oberen Teich hinter dem 
Kinderspielplatz. Hier befindet sich auch eine Infostelle, an der in den Sommermonaten 
Infomaterial und kleine Imbisse angeboten sowie Sport- und Campingausrüstung 
verliehen werden. Von der ersten Station aus kann man einen Abstecher zum 200 m 
langen Wassermann-Öko-Pfad (Hastrmanova EKOstezka) machen. Der Pfad beinhaltet  
9 Stationen mit Umweltthemen. Die weiteren 10 Stationen des Märchenpfades befinden sich 
im umliegenden Wald. An jeder Station ist auf einer Informationstafel ein Märchen zu lesen 
und zu diesem gibt es eine Aufgabe zu lösen. Jedes Märchen wird durch eine entsprechende 
Märchenfigur aus Holz charakterisiert. Die Infotafeln sind auf Tschechisch, Deutsch und 
Englisch beschriftet. Das Infomaterial, welches zur Lösung der Aufgaben entlang des 
Märchenpfads notwendig ist, erhalten die Besucher kostenlos im Tourismuszentrum in 
Jemnice oder an der ersten Station des Märchenpfads. Die Besucher sollten einen Stift zum 
Schreiben bei sich haben. Wer die Lösung aller Aufgaben im Tourismuszentrum in Jemnice 
vorlegt, erhält ein kleines Dankeschön. 

Putování malého Človíčete
Pohádkovou stezku najdeme v obci Panenská (okres Třebíč) a vede po lesních a asfaltových 
cestách v okolí obce. Jedenácti zastaveními nás provází malé, zvídavé a hravé Človíče. Probudí 
naši fantazii, ukáže nám nejen cestu lesem, ale také jak se zde pohybovat, dívat se kolem 
sebe a jak přírodu chránit. První zastavení je u horního rybníka za dětským hřištěm. 
Je zde umístěna infobudka, která v letních měsících nabízí reklamní předměty, drobné 
občerstvení a možnost zapůjčení drobného sportovního a kempingového vybavení.  
Z prvního stanoviště se lze vydat také na Hastrmanovu EKOstezku (délka 200 m), kterou 
tvoří celkem 9 zastavení s ekotématikou. Dalších 10 stanovišť pohádkové stezky se již  
nachází v přilehlém lese. Na informační tabuli u každého stanoviště si přečteme pohádkový 
příběh, z něhož vyplývá soutěžní úkol. Každé zastavení reprezentuje charakteristická dře-

věná socha postavy, jež je součástí pohádkového 
příběhu. Texty na informačních tabulích jsou 
v českém, německém a anglickém jazyce. Pro-
pagační materiál potřebný ke splnění úkolů na 
trase dostaneme zdarma v TIC v Jemnici nebo 
si ho můžeme vyzvednout na prvním zastavení 
stezky. Psací potřeby s sebou. Předložíme-li 
po absolvování stezky vyplněnou brožurku  
v TIC v Jemnici, získáme malou odměnu.
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