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Naposledy se pokochej výhledem, chceš-li, podepiš se v pamětní knize 
nedaleko vrcholu. Je umístěna v kovové schránce na stožáru.

Zpět u parkoviště najdeš infotabuli k hřišti, které se v lese 
nachází. Jak se tato zábavná pohybová aktivita nazývá?

Teď už nás čeká cesta dolů, zpět na Janíkovou louku. Ještě nedaleko 
vrcholu nepřehlédni 
základní... doplň ...Rozhledny Masarykova volebního kraje.

Jak se nazývá sport, který tady lidé provozují a využívají 
část vrcholu jako startovací plochu?

V roce 2022 si nejen v Kopřivnici připomínáme 100 let od narození 
slavného rodáka, Emila Zátopka. Nesmíme ale zapomenout ještě 
na jedno slavné výročí.

Tajenka Vám prozradí jméno a příjmení dalšího rodáka, který by 
letos také oslavil významné kulatiny.
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TAJENKA

Délka jamky číslo 2?

Ano, před tolika lety se zde narodil a později 
proslavil Kopřivnici po celém světě.

Byl zde položen roku                                +
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Vítej na startu trasy 
Lašského pokladu - KOPŘIVNICE

Vydej se k Husově lípě. Kolik po cestě napočítáš laviček?

Pokračujeme po žluté turistické značce směr zřícenina hradu Šostýn. 

Kdo chce, využije posezení na Janíkovce a posilní se, čeká nás výšlap 
do kopce rovnou na vrchol Červeného kamene. Zvol proto trasu Lašské 
naučné stezky přes vrchol. Čeká nás dobrodružná cesta lesem, sem 
tam popadaný strom, ale ten výhled na vrcholu stojí za to.

Nyní se už budeme držet turistické značky Lašské naučné stezky směr 
Raškova vyhlídka. 

Pokochej se výhledem z vyhlídky a vydej se na Janíkovo sedlo.

Začínáme u infotabule Lašské naučné stezky na parkovišti u koupaliště. 
Zde zjisti a doplň název studánky.

Na loukách v Janíkově sedle se vyskytují vzácné:

Kromě včel a čmeláků zde můžeme vidět i jiný hmyz, třeba 
motýly a mnohé druhy brouků, např.:

Jakpak se nazývá hora, po které dostal název nazelenalý 
pískovec, který tvoří horninu Červeného kamene?

Jak se nazývá materiál, ze kterého je památník u Husovy lípy a dopiš 
rok, ve kterém ho zde Klub českých turistů umístil.

Mineme rozcestník Šostýn, posezení u rybníčku 
a z informační tabule Rozcestí čarodějnic doplň chybějící 
slovo. Velký... doplň ...rybník.

Raškova vyhlídka - jaký útes se zde v minulosti nacházel?

V lese nedaleko Raškova kamene rostou tři pověstné buky. 
doplň ..., Raškův a Černých myslivců.

Kolik těchto značek napočítáš po cestě 
k rocestníku Pod Pískovnou?
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Kolik km nám ukazuje rozcestník vzdálenost 
z Janíkova sedla na Hukvaldy?
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