LANDECKÝ QUEST

(HLEDAČKA – VYCHÁZKA S PŘÍBĚHEM)
Do rukou se Vám dostal průvodce trasou Landeckého questu – hledačky. Quest – hledačka je vycházka s příběhem, u které je
nejdůležitější cesta a poznání. Vaším úkolem bude na jednotlivých zastaveních trasy získávat indicie (písmena, čísla, znaky), které
budete postupně doplňovat do políček v mřížce na konci průvodce. Tajné heslo, které získáte, Vám pomůže dospět k cíli cesty.
V průvodci naleznete mapku Landeku s trasou hledačky a jednotlivými zastaveními. Pro snazší orientaci jsou zde zakresleny
i značené turistické trasy, trasa naučné stezky a další body důležité pro orientaci. Dále je zde popis trasy s příběhy jednotlivých
zastavení. U každého zastavení naleznete kromě vlastního příběhu i popis dalšího úseku trasy (modrý text) a popis úkolu
k danému zastavení (fialový text).
Hledačka Vás provede trasou nenáročným terénem po cestách a pěšinách Landeku.
1.
Projdi Landek se zájmem,
horu nízkou v kraji,
mnohem vyšší kopečky,
tu historii nemají.
Od vrátnice žlutou značkou,
k soše ženy pod schody,
odtud dej se do kopce,
nehledej v tom neshody.
Doplň druhé písmeno z nápisu na bráně.
2.
Pravěký muž v dávném věku,
žil a lovil na Landeku.
Když nelovil, tak si hrál,
štíhlou ženu vyřezal.
K tomu dílu velikému,
užil kámen červený,
který kdesi nalezl,
dnes je krevel nazvaný.
Po schodech vzhůru hned se dej
a plíce svoje provětrej.
Na konci té strmé cesty,
leží plácek pro tenisty.
V pravěku zde tábor býval,
mamuťáky dobře skrýval.
Doplň poslední písmeno druhého řádku
nápisu na podstavci se sochou.
3.
Když zde kurty stavěli,
na tábor lovců narazili,
archeolog v potu tváře,
co hledá, říci nedokáže
a pod zubem z mamuta,
hle křivka ženy zahnutá.
Též mimo sošky kamenné,
našli tu uhlí spálené.
Od kurtu doprava se dej,
havířský chodník vyhledej.
Místo nálezu Landecké venuše je označeno informační tabulí. Spočítej kůly, na nichž je upevněna a doplň poslední písmeno z počtu kůlů.
4.
Množství chlapů dlouhé roky
chodilo tu do roboty,
od Petřkovic přes kopec
křížem cestou, jasná věc.
Odtud šupem k cechovně
a pak sfárat na jámě.

Po chodníku na východ se dej,
nikam nespěchej,
po lese se rozhlédni
až cedule uvidíš, do úkolu se dej.
Na tabuli naučné stezky najdi obrázek
černožlutě zbarveného brouka a doplň
patnácté písmeno z jeho jména.
5.
Kolem cesty samá jáma,
značí uhlí pod nohama.
Nástroje jsou primitivní,
do rukou si řádně plivni,
kilhof, graca, tačky,
v ruce chlapa hračky.
Chvátej rovnou za nosem,
svačina tě čeká,
na rozcestí u dubu
lavička je hezká.
Na tabuli naučné stezky s mapou starých
štol a šachet najdi jednu ze dvou nejstarších
štol na Landeku. Skrývá se pod číslem 40.
Doplň páté písmeno z názvu štoly.
6.
Pod kopcem hospoda stojí,
Sněhota se jmenuje,
každý správný havíř
po šichtě se stavuje.
„Idě haviř dom z roboty,
na okenko klupě,
a on zatím oberštajger,
s jeho babou v kupě.“
Dál je cesta složitější,
odradit se nedej.
Vidíš cestu z panelů?
Po té svižně spěchej.
Od starého dubu, kde jsi zrovna stál,
kroky rázné počítej.
(455 kroků od dubu uvidíš kolem
cesty čtyři tyče. Dvě červenobílé a dvě
modrobílé. Zde odbočuje vpravo cesta
alejí. Po té jdi tak dlouho, dokud nedorazíš
na křižovatku se zelenou turistickou
značkou. Po té se vydej doleva, dokud
nedorazíš k ruinám hradu, kde nalezneš
další zastavení.)
Doplň první písmeno z názvu stromu na
poslední fotografii na tabuli naučné stezky,
u které stojíš.

7.
Na Landeku v koutu země
pyšný hrad tu stál,
obchodníky chránil,
jantarovou stezku strážil.
Když pak Korvín se svým vojskem,
do hradu se provalil,
z hradu po něm jenom trosky zůstaly.
V dnešním čase na tom místě rozhledna tu stojí.
Přistup blíže, krásný rozhled za to stojí.
Na tabuli naučné stezky najdi ve třetím
odstavci název slovanského kmene, který
zde žil (je v textu zvýrazněn). První písmeno
z tohoto názvu doplň do tabulky.
8.
Od dávných dob Černá paní
po Landeku chodila,
za své skutky v černou svini
po smrti se změnila.
Ve své tlamě klíče nosí,
od pokladu, co by né.
Srší ohněm na drzouny,
utíkejte, jémine!
Chceš li vidět do daleka,
na rozhlednu vyběhni.
Uvidíš až Lysou v dáli,
a svině se nelekni.
Z kopce dolů ke Koblovu po zelené sejdi,
do hospody v ISOŘE na pivo si zajdi.
Na rozcestníku turistických tras najdi název
cíle vzdáleného 3 km a doplň poslední
písmeno z tohoto názvu.
9.
V Koblově na křižovatce,
dvě hospody stávaly.
Když se chlapům nedařilo,
tak se tam i porvali.
Havíři tvrdí chlapi byli,
výplatu propili,
a pak doma robu, děcka
bez pardonu zbili.
Podél řeky proti proudu,
dál tě cesta vede.
Nehledej v tom žádnou boudu,
i dítě to svede.
Vedle rozcestníku turistických tras Koblov
je tabulka s názvem ulice. Doplň sedmé
písmeno z názvu ulice.

10.
Vlevo vidíš soutok řek,
vpravo skálu pevnou.
Z Beskyd teče Ostravice,
mísí se tu s Odrou.
Dle pověsti v těchto místech,
hastrmani bývali,
Kdo jim kousek chleba nedal,
neplechu mu dělali.
Proti proudu,
v příkrém svahu
sleduj vrstvy kamenné.
Zde se střídá černé uhlí,
s tvrdým brouskem z kamene.
Na tabuli naučné stezky najdi obrázek ryby.
Doplň desáté písmeno z jejího názvu.
11.
Není šutr jako šutr,
jeden z nich je brousek.
Jak je tvrdý snadno poznáš,
vezmi v ruku kousek.
V dávných mořích karbonu,
popel sopek sedá,
dává pevnou horninu,
prorazit se nedá.
Pohleď vpravo, hlavu zvedni.
Řeka Odra čaruje,
po vrásnění různé vrstvy
nám tu daruje.

12.
Sloje nízké obsahuje
v mnoha vrstvách karbonských,
řeka Odra odhaluje
poklad hlubin ostravských.
Uhlí nám tu vystupuje,
z hlubin země na povrch.
První dílo štola byla,
tak to tehdy začalo,
do hory se havíř vetnul,
už se uhlí kopalo.

Dospěli jste k cíli cesty,
tajenku již znáte,
předej heslo záchranáři,
poklad zde získáte.
Zelenými vraty směle vejdi,
a v prodejně suvenýrů,
tajné heslo řekni.

Quest je možno dokončit
pouze v provozní době hornických
expozic LANDEK PARK:

Cestou k šachtě dále směřuj,
do cíle se přiblížíš.
Do zelených dveří vejdi,
záchranářství objevíš.
Na tabuli naučné stezky je obrázek
zkamenělého mlže. První písmeno z jeho
názvu doplň do tabulky.

20. 3. – 31. 10.
pondělí – neděle
10.00 – 17.00 hod.
1. 11. – 19. 3.
úterý – neděle
10.00 – 17.00 hod.

13.
Šachet časem přibývalo,
zde však byla první.
Z hlubin uhlí dobývala,
parním strojem silným.
Tak to běží po staletí
a Ostrava roste,
doly všemi, fabrikami,
takhle je to prosté.

KONTAKT:
LANDEK PARK
Hornické muzeum
Pod Landekem 64
725 29 Ostrava - Petřkovice

Doplň třetí písmeno z nápisu s názvem dolu
na budově.

Rezervace: 596 131 804
NONSTOP infolinka: +420 602 532 414
Fax: 596 131 847

V cestě této žádná změna,
za chvíli tě čeká směna.
Doplň sedmé písmeno z názvu druhého
odstavce na tabuli naučné stezky.
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E-mail: landekpark@vitkovice.cz
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