PRVNÍ HRADECKÁ HLEDAČKA
nejen pro mechováky
Obtížnost hledačky: Hledačka není fyzicky náročná.
Délka trasy: 2 km
Délka hledačky: Na poklidné projití hledačky budete potřebovat 1 hodinu.
Doporučené vybavení na cestu: S sebou nezapomeňte tužku, papír,
pevné boty.
Začátek hledačky: Na okraji Hradce Králové v Přírodní památce Na Plachtě (viz. přiložená mapa).
Jak se dopravit: Pojedete autobusem MHD č. 2 nebo č. 1, vystupte na zastávce Na Plachtě a dále se řiďte mapou.
Upozornění: Hledačka není bezbariérová.
Jak vyplňovat hledačku: Cestou hledáte odpovědi na zastaveních označených v kroužku č. 1 – č. 7. Odpovědi
doplňte na linku, kde vám počet čárek značí počet písmen; označená písmena doplňte do tajenky na příslušnou
pozici, CH doplňte na jednu linku.
Co Vás čeká? Dobrodružství a legrace na každém zastavení a na konci hledačky poklad.

1. Vítá vás SEVER i Plachty krajina,
terén je snadný, čeká vás rovina.
Stojí tu lampa stará rezavá,
tři směry její vrchol udává.
Jeden směr ukazuje ven z města,
pro dnešní hledání - vaše cesta.
Pohlédněte na dřeva kůl,
proč druhého pruhu je jen půl?
Vpravo na tabuli pomoc hledejte,
velkou vědu v tom nehledejte.

Cestička nás nenese,
v terénu jen deprese.
Nešlapejte do tůňky,
ty jsou hlavně pro kuňky.
Nahoře pohlédněte na město,
kam pokračuješ dál, má cesto?
Kdo trasu dolů nezvorá,
brzo ho potká závora.
Pokračujte stále rovně dolů
až ke stavidlu rybníka Jáma.

Červené značení na kůlu
nám ukazuje _

______
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přírodní památky (doplňte slovo).

3. Rybník se Jáma jmenuje,
rybám a ptákům útočiště daruje.
Hladina rybníka je rovná a klidná,
množství rákosů je ochrana vlivná.

Pokračujte po cestě rovně dál.
2. Voják dřív na Plachtě často cvičil,
přírodu, zdá se, neponičil.
Krajina chudá dnes není,
živočichy pozvala k osídlení.
Borovice zve ke krátkému zastavení,
čeká Vás totiž do mapy nahlížení.

Přírodní památka je rozdělena
na _ _ _ části, stejně jako
je počet kmenů borovice.

Sedněte si na schody,
prohlédněte mezi zábradlím.
Jaký lidský výtvor vystupuje z vody?

_____
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Zpět k závoře dojděte,
na rozcestí vpravo se dejte.
Na dalším rozcestí
uvidíte při pohledu rovně kopeček.
Vyběhněte na něj.

Udělejte pár kroků od borovice po cestě dál,
a hledejte na obzoru kostel.
Vydejte se tímto směrem.
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je
vlastníkem příslušné obchodní známky. Hledačku si můžete vyzvednout po domluvě na středisku SEVER v Hradci Králové na
Kavčím plácku 121 nebo si ji kdykoliv pohodlně vytisknout z www.questing.cz.

4. Jámu za zády teď máte,
vřesy i písčiny poznáte.
Písek, vřes a sucho k sobě patří,
jsou jako nerozluční bratři.
V písku samotářské včely žijí,
pískorypky - ty vodu nemilují.

Hledejte na rozcestí zvláštní

stavbu pro hmyz, u které se zastavte
a vyplňte poslední úkol.

Jak se jmenuje strom, pod kterým
vidíte písek?

Jaká masožravá rostlina emigruje před koncem
nekonečného příběhu Plachty?

________

________
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Z kopečku seběhněte zpátky na cestu,
která je po vaší levé straně
a pokračujte po ní rovně dál.
5. Ty břízy vlevo podél cesty,
do bílých šatů oděné,
slavnostně jako nevěsty,
rostou rychle a ne že né .
Tůňka se před vámi objeví,
nejeden zoolog v ní zaloví.
Teplá mělká voda život dává,
vážka ani čolek na ni nenadává.
Své potomky tu vychovají,
vajíčka a larvy vodu potřebují.
Podívejte se, kolik je tůní kolem vás,
pro jistotu to porovnejte s mapou.
Počet tůní: _
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Jak se celým názvem jmenuje toto zvláště chráněné
území, ve kterém jste řešili první hradeckou
hledačku?
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6. Vlevo tůně, všimněte si,
že tu nejsou žádné lesy,
Je tu jenom orobinec,
na okraji Plachty binec.
Přírodě se pomáhá,
kdo chce pomoci, ať neváhá.
Brigáda je věc dobrovolná,
pokud ti není příroda volná.
Hradecká Plachta je kout přírody,
zajdi sem pro chvíle pohody.

7. Na konci cesty společně stojíte,
město nejen slyšíte, ale i vidíte.
Po krajině znovu putujte,
další hledačky vyzkoušejte.
Mrkněte na questing.cz,
nemusíte jen doma ležet.
Snad se vám líbilo dnešní putování,
vtiskněte razítko jako poděkování.

Projděte rovně mezi tůněmi,
pokračujte po cestě podél lesíka.
Na volném prostranství u kamenné zídky
se dejte doleva po cyklostezce.
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