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Úvod (pro rodiny, skupiny, školní družiny)
Obtížnost hledačky: autem fyzicky nenáročná, na kole středně náročná, první část lze zdolat pěšky (od úvodního startu k zastavení 1)
Délka hledačky (délka, čas): 63 km (autem), 50 km na kole
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka funguje celoročně, poklad můžete vyzvednout v provozní době IC Moravská brána,
nejlépeověřit na tel.: +420 773 100 307, +420 581 607 479, www.hranicko.eu
Vybavení na cestu: papír, tužka
Začátek hledačky: IC Moravská brána, Pernštejnské náměstí 1, Hranice, 753 01
Pro nalezení pokladu je třeba objet všech 6 zastávek a vyluštit tajenku – pozorně sleduj text! Vždy si přečti celý odstavec, než začneš luštit.
Hledané slovo dopiš do políček, písmeno spříslušným číslem patří do tajenky.

Z Íčka pěšky přes náměstí, do podloubí musíš vlézti,
mezi hudebkou a farou, po schodkách pod klenbou starou,
přes silnici po přechodu, zahni vpravo k včelařskému domu.
Po včelí stezce přes Bečvu se dej a k občerstvení U zeleného úlu pospíchej.
1 Medové občerstvení U zeleného úlu, Hranice

2 Dřevotvor, Ústí

U cyklostezky Bečva je včelí království,
co Tě lesním i květovým medem pohostí.
Ochutnat můžeš i medovinu sladkou,
nepřežeň to, ať nemáš chůzi vratkou!

Náves v Ústí plná tvorů, vytesaných v Dřevotvoru.
Před školou veselé kočičky, vítají po ránu ospalé dětičky.
U hřiště je želva veliká, modrými očky na Tě zabliká.
Ze staré lípy čápi civí, vypadají jako živí.

U zeleného úlu,
vedle dřevěného kůlu,
najdeš barevnou ceduli
a certifikát se zlatou

Obejdi si celý kmen, dvě písmenka hledej jen.
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Až Tě náruč medu pustí, zajeď si na náves v Ústí.

11

Do sousední Skaličky, je jen kousek maličký.

4 Farma Kozí hrádek, Vysoká

3 Včelí farma Skalička

Kolem hřiště doprava se dej, k včelí farmě pospíchej.
U veliké dřevěnice, úlů stojí trochu více.
Včelky bzučí na květech, opylí je, letí zpět.
Na chviličku všeho nech, poslouchej a žádný spěch.
Heslo z cedule bys teď opsat měl:
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Do Poruby trochu štreka, po cestě Tě čeká řeka.

Silnice jsou křivolaké, hle a už jsme na Vysoké.
Jedem kousek z kopečka, pozor, prudká vracečka,
je to levá, pěkně ostrá, nenajížděj do ní zvostra!
Za sto metrů, možná víc, budem v cíli, jako nic.
Pole, louky, travička, a jé jé, co ta kozička?
Za ní druhá, třetí, čtvrtá, ty snad nikdo nespočítá…
A čípak je ten chlévek vlevo? Vůkol roste bujné plevo.
Na vratech je nápis v mašli, snad už jste ho všichni našli.
Pojďme kouknout, co tu mají, kozičky si pěkně hrají.
Sýry z mléka kozího, co může být lepšího?
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Na ceduli zvíře milé, kožíšek je barvy
Uprostřed stojí vížka, kterou kryje
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5 Farma Zdeňka, Poruba

Když zatoužíš po zdravíčku, nezapomeň na konvičku,
nasměruj to do Poruby, na farmě si dáš do huby.
Pardon, vlastně do pusinky, samé mléčné dobrotinky.
Řiď se podle cedulí, co za dědinou zavelí,
zahnout k farmě blízko cesty, dohnat vlastní mléčné resty.
Sotva dojdeš na nádvoří, sličný býk už se Ti dvoří,
kravka zdraví, na Tě bučí, strašné chutě už Tě mučí.
Z mlékomatu dát si lok, odmítl by jenom cvok.
Jogurt, sýr a Porubáček nehledej v tom žádný háček.
Na průčelí tajenka:
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Do Hustopeč vrať se teď, na Vysokou vpravo jeď.

Po rozličných silnicích, za chvíli jsme v Lučicích.
Na ceduli blízko sadu, dořešíš celou záhadu.

6 Sady Lučice – Eduard Kozák

Jablíčka z Lučic, chutnají nejvíc.
Ty si rád dáš, když na ně chuť máš.
Stejně jako křížalky, koukají i žížalky.
A co třeba řepa? To je ale trefa.
Zvláště pěkně usušená, vitamíny nabušená.
Moštem to pak zapiješ, na zdraví si připiješ.
Z Lučic nápoj výtečný, je chlazený
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Poklad získáš, holenku,
když na hranickém Íčku sdělíš tajenku.
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TIRÁŽ:
V září 2014 společně vytvořili: Míša, Yveta, Blanka, Franta, Olga, Jitka a Laďa.
Mapu vytvořilo Reklamní studio GRAPP CZ, s.r.o.
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Hledačka vznikla za finanční pomoci
8

O hledačku se stará Hranická rozvojová agentura.
www.questing.cz
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace VitalCommunities ve Vermontu, USA,
v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.
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V tom jsme prostě jednička.

