
Děkanství, 
číslo pokladu Název „pokladu“ Odpověď na klíčovou otázku

ve
lk

om
ez

iří
čs

ké 50 NETÍN
poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie

51 KŘIŽANOV
svatá Zdislava, patronka rodin (kostel a památník)

52 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
kostel sv. Mikuláše s Velkomeziříčskou Madonou

vr
an

ov
sk

é

53 BÍTOV
kaple Nanebevzetí Panny Marie v areálu hradu

54 MAŠOVICE
Otto Opálka, lékař a kněz, „moravský farář arský“

55 ŠUMNÁ
novodobý kostel Svatého Ducha

zn
oj

em
sk

é 56 HLUBOKÉ MAŠŮVKY
poutní místo Navštívení Panny Marie

57 TASOVICE
sv. Klement Maria Hofbauer, pekař, kněz, redemptorista 

58 ZNOJMO
sv. Mikuláš a unikátní rotunda sv. Kateřiny

žď
ár

sk
é

59 SLAVKOVICE
poutní kostel Božího milosrdenství

60 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Jan Blažej Santini Aichel, architekt (Zelená hora)

61 VÍTOCHOV
kostel sv. Michaela archanděla s cyrilometodějskou tradicí

Vybrané „poklady“ určitě nejsou všechny, které brněnská diecéze má. 
Najdi i svůj „poklad“ a napiš, který to je:

Místo Název nebo popis „pokladu“

Odevzdáním řádně vyplněné cestovní karty účastník hry výslovně 
souhlasí s tím, že pořadatel soutěže Biskupství brněnské, IČ: 00445142, 
zpracuje jeho osobní údaje pro účely kontaktu s účastníkem hry. 
Zpracování osobních údajů se řídí aktuálním zněním zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pro platné přihlášení je nutno vyplnit všechny kontaktní údaje.
 Odpověď na „klíčovou otázku“ napište k těm místům, která jste osobně navštívil/a. Podrobná pravidla hry 
a veškeré informace jsou uvedeny na webových stránkách www.biskupstvi.cz/poklady2017.
 Vyplněnou cestovní kartu pošlete poštou nebo doručte osobně do 31. 10. 2017 na adresu:
Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 601 43 Brno. 

CESTOVNÍ
KARTA

Od 1. června do 31. října 2017

Putujte a objevujte, 
poznávejte bohatství diecéze
a navštivte minimálně:

POKLADY BRNĚNSKÉ DIECÉZE
Poznávací hra pro jednotlivce, skupiny a rodiny

3 poutní místa či kostely

3 osobnosti

3 zajímavosti

Jméno a příjmení:

Rok narození:

Adresa:

E-mail:  Telefon: 

Mediální partneři: Partneři:



Děkanství,  
číslo pokladu Název „pokladu“ Odpověď na klíčovou otázku

1 BRNO 
katedrála sv. Petra a Pavla, první chrám diecéze

br
ně

ns
ké

2 BRNO 
Staré Brno, bazilika a ikona Panny Marie (Palladium Moravy)

3 BRNO 
Martin Středa – statečný obránce Brna, jezuitský kostel

4 BRNO 
kostel sv. Jakuba – nejvyšší věž v Brně a v diecézi

bl
an

en
sk

é

5 SLOUP V MORAVSKÉM KRASU 
poutní chrám Panny Marie Bolestné

6 BLANSKO 
Jindřich Zdík – biskup, zakladatel kostela v Blansku

7 KŘTINY 
duchovní i architektonický klenot, zvonkohra

bo
sk

ov
ic

ké

8 BOSKOVICE 
kostel sv. Jakuba, trojlodní chrám s opěrnými sloupy 

9 KUNŠTÁT 
Ladislav Kubíček, kněz a lékař

10 OLEŠNICE 
Křížová cesta bolestí regionu

bř
ec

la
vs

ké

11 BŘECLAV 
kostel sv. Václava, nový kostel na starém místě

12 VALTICE 
Celestýn Opitz, řeholník a lékař (klášter milosrdných bratří)

13 ZAJEČÍ 
kostel sv. Jana Křtitele s nádherným výhledem do kraje

ho
do

ní
ns

ké

14 ŽAROŠICE 
starobylé mariánské poutní místo s chrámem sv. Anny

15 ČEJKOVICE 
Dominik Pecka, kněz, teolog a spisovatel

16 MIKULČICE 
hradiště z doby sv. Cyrila a Metoděje (muzeum)

hu
st

op
eč

sk
é 17 HUSTOPEČE U BRNA 

kostel sv. Václava a sv. Anežky České

18 STAROVIČKY 
Václav Drbola, popravený kněz, kandidát blahořečení

19 KURDĚJOV 
památný kostel s opevněním a věží

jih
la

vs
ké

20 JIHLAVA 
gotický kostel sv. Jakuba s přilehlou kaplí P. Marie Bolestné

21 ARNOLEC 
Josef Toufar, kněz umučený komunisty 

22 TŘEŠŤ 
stálá expozice Třešťské betlémy

m
ik

ul
ov

sk
é 23 MIKULOV 

Svatý kopeček – poutní místo a dominanta kraje

24 MIKULOV 
Jan Evangelista Purkyně, vědec věřící v Boha

25 POHOŘELICE 
kostel s vzácnými freskami a ochozovou věží

Děkanství,  
číslo pokladu Název „pokladu“ Odpověď na klíčovou otázku

m
od

řic
ké

26 RAJHRAD
benediktinské opatství, nejstarší klášter na Moravě

27 PRACE
Alois Slovák – kněz, iniciátor stavby Mohyly míru

28 NESVAČILKA
vznikající kaple Panny Marie Bolestné

m
or

av
sk

o-
bu

dě
jo

vi
ck

é 29 JEMNICE
gotický poutní kostel sv. Víta s šindelovou střechou

30 LUKOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC
Jan Bula, popravený kněz, kandidát blahořečení

31 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
kostel sv. Markéty v zámeckém komplexu

m
or

av
sk

o-
kr

um
lo

vs
ké

32 MORAVSKÝ KRUMLOV
poutní kaple sv. Floriána tyčící se nad městem

33 PROSIMĚŘICE
Václav Kosmák, kněz, spisovatel (pomník před farou)

34 BOHUTICE
křížová cesta (v zámku) a Lurdská jeskyně

ro
sic

ké

35 ROSICE
kaple Nejsvětější Trojice s trojúhelníkovým půdorysem

36 IVANČICE
Adolf Tesař, kněz popravený nacisty (fara)

37 DOLNÍ KOUNICE
Rosa coeli, nejstarší ženský klášter na Moravě

sla
vk

ov
sk

é 38 NĚMČANY U SLAVKOVA
Lutršték, poutní místo Panny Marie Bolestné

39 ROUSÍNOV
František Sušil, kněz, sběratel lidových písní

40 SLAVKOV U BRNA
kaple sv. Urbana – „Urbánek“, křížová cesta

te
lč

sk
é

41 KOSTELNÍ VYDŘÍ
poutní místo Panny Marie Karmelské

42 NOVÁ ŘÍŠE
Pavel Jan Souček a premonstráti umučení v Osvětimi

43 SLAVONICE
kostel Božího Těla spojený s eucharistickým zázrakem

tiš
no

vs
ké

44 PŘEDKLÁŠTEŘÍ
klášter cisterciaček Porta coeli

45 KUŘIMSKÁ NOVÁ VES
Jan Podveský, kněz pronásledovaný komunisty (fara)

46 DOUBRAVNÍK
kostel s hrobkou Mitrovských

tře
bí

čs
ké

47 PŘIBYSLAVICE
poutní kostel Narození Panny Marie

48 RUDÍKOV
Vladimír Šťastný, autor několika písní k bohoslužbám

49 TŘEBÍČ
románská bazilika sv. Prokopa


