Co je to hledačka: cesta krásnou krajinou za pokladem
POD VODOU NAD VODOU NIC NENÍ JEN NÁHODOU
Obtížnost hledačky: orientace i terén snadné
Délka hledačky: asi 2 hodiny, délka 3 275 m
Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír,
svačina, může se hodit i dalekohled
Začátek hledačky: hostivařský hřbitov
Zakončení hledačky: Toulcův dvůr
Upozornění: hledačka je vhodná pro rodiny
s dětmi, dostupná pro cyklisty

Potom dále stoupej vzhůru,
neměj z toho noční můru,
první cestou doprava,
ty i celá výprava.
Po pár krocích uzříš celé
Hostivařské moře,
jeho přínosy jsou skvělé
- pláže, žádné hoře.

1.
Na hledačce vítáme tě,
tam, kde běžně končí děj,
za poznáním vyrážíme,
na cestu se s námi dej.
Dnes nás čeká práce kus
původ jména Botič řešit.
Máš odvahu? Tak to zkus,
na cestu se můžeš těšit.
Madona s děťátkem v náručí,
dílo Františka Bílka,
překrásný zážitek zaručí.
Pod prostým hrobem leží
obrozenec F.X. Šalda
děti znají jej již stěží
Nemiň hrob Antonína Švehly,
zdejšího rodáka, co pevně stál,
když jiné hlavy dávno se sehly.
U hřbitova vlevo pod most,
potom potok překonej,
kroků ještě nebylo dost,
po cestě se vlevo dej.

3.
Naše třetí zastavení
skýtá mnohá poučení.
Kola mlýnská pod vodou
mouku mlít už nemohou.
Vodní víly místo nich,
v zimě jízda na bruslích,
všude stánky – pivo, párky,
běžci, pejsci a kočárky.
Z hráze lamp si vezmi součet,
odmocni a tento počet
je pozicí v abecedě.
Na začátek padne skvěle.
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2.
Na mostě se zastav teď,
napravo máš velkou zeď.
Nalevo se potok vine,
nepotkáš tu stavby jiné.
Zeď tu lidé vytvořili,
vysokou hráz uhutnili.
Potok volně klikatí,
svobody své netratí.
Druhého slova cedule se lvem
literu pátou do tajenky vem.
Vlož na třetí pozici
a máš úsměv na líci.

_ _ _ _ _ _ _ _

Otevírací doba infocentra Toulcova dvora:
Po – Pá: 11:00 – 13:00; So – Ne: 10:00 – 18:00
Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku –
pozorně sledujte text!
Vždy si přečtěte celý odstavec, než začnete luštit.
Hledané slovo dopište na řádky, písmeno
s příslušným číslem patří do tajenky.

_ _ _ _ _ _ _
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Kousek z hráze po svých stopách,
zaraduj se, kam´s to dotáh.
Vpravo vlevo nedívej se,
z kopce dolů rovně dej se.
4.
Nyní můžeš na lavičkách spočinout,
klidu, ticha, svačiny si užít dosti,
nezapomeň pak svým zrakem pohlédnout,
na mocné jehličnaté porosty.
Chceš-li další písmeno znát
a být k cíli čím dál blíže,
musíš bystře strom poznat,
kde budku má netopýře 
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Sbal si zbytky od svačiny,
netopýrům zamávej,
protáhni si končetiny,
na cestu se hbitě dej.

ať neskončíš v márnici!
Po pravé ruce Botiče vody,
kousek jdi rovně, pak potkáš schody
a po nich stoupej do pohody.

Botič měj po levé ruce - vyvaruj se chyby,
zastav se, až z komínů budou skákat ryby.

7.
Dřív zvon tu denně zněl,
lid k pobožnosti měl.
Dnes poutníka tichem vítá,
ať půlnoc je či právě svítá.
Kostel s dřevěnou zvonicí
dál žijí s naší vesnicí.

5
V klubovně dnes rybáři
sumce sobě uvaří.
Dříve měli těžkou hlavu,
nelovili pro zábavu.
Je to práce, tahat rybu,
když to má být pro obživu!
Na klubovnu vlevo hleď,
zuby ryba hryže zeď.
Hoď na ni svým vokem,
název nenech bokem.
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Záhy doleva se dej,
silnice si nevšímej.
Pěšinka se krásně vine,
noha nohu přes most mine.
6
Vpravo Botič v plné kráse,
mlýnské kolo stojí – zdá se!
Zde jsi tam, kde měl bys být,
mozek svůj hleď zapojit.
Statek Koukalův dřív tu stál,
čas plynul, změny rozhýbal.
Selský dvůr hosty vítá vesele,
ač mouka se tu dávno nemele.
Zavři oči, zasni se,
k vrbě myslí pohni se.
Kdopak na ní sedává,
dýmku svoji bafává,
ze šosů mu kapává?

_ _ _ _ _ _ _ _
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Hbitě přejdi silnici,

Když Salomé v tanci víří,
Jan Křtitel se k smrti blíží.
Rozhněvá Heroda svatý Jan,
světec je katu vydáván.
Název kostela nalezneš,
když tabuli si prohlédneš.
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Člověče, jenž našels klid,
neváhej dál vykročit.
I když už Tě nohy bolí,
dojít k cíli za to stojí.
Kopečkem se hbitě dej,
Třebízského vpravo měj.
Nelekej se dalších schodů,
pro Tebe jsou na ozdobu.
Ty se vydej ostře vpravo,
poté rovně jít je zdrávo.
Za branou už cíl je tvůj,
své námahy nelituj.
8
Do jídelny dojít stačí,
jez a pij, co hrdlo ráčí.
Pak se otoč na patě,
poslední krok čeká Tě.
Možná ptáš se: Kam to jdem?
Pro krabici s pokladem!
Nezapomeň, holenku,
prozradit tam tajenku.
TAJENKA

_ _ _ _ _ _
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V srpnu 2013 společně vytvořil tým Toulcova dvora.
Hledačka vznikla za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná
Actaea – společnost pro přírodu a krajinu a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. Projekt byl podpořen
z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

O hledačku se stará Toulcův dvůr.
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

