Cesta za světlem
Obtížnost hledačky: fyzicky nenáročná
Délka hledačky: cca 2,5 km na klidné projití je potřeba cca 45 minut
Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír
Začátek hledačky: ZŠ Praha – Kbely, Albrechtická 732/1
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je dostupná celoročně
Pro nalezení odměny 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.
Quest společně vytvořili v červnu 2018 žáci ZŠ Praha – Kbely v rámci projektu Tajný život města.
Od školy se vydej vlevo k první zebře, pak se otoč ke kostelu a před radnicí se zastav.

2. Úkol

1. Úkol
U úřadu vidíš hlavu

Jdi na místo klidu, míru

kamennou

Kde křesťané tuží víru

Plivající vodu upravenou

Bůh tam má své útočiště

Před sebou má text složitý

Tam nalezneš působiště

Každý slovo je důležitý
____ ____ _____
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Popojdi o kousek dál, až ke kostelu.

3. Úkol

______
1

Od kostela se vydej kolem jeslí a na rozcestí zamiř ke kapličce.
Vydej se přímo vpřed až k rybníku. Tam se zastav u laviček.

4. Úkol
V parku si sedni a tiše hleď

Nad dveřmi jsou číslice

Potůček tu zkoukni hned

Vezmi třetí z levice

Sečti počet mostů v parku

Toť v abecedě pořadí

Číslovku změň na řadovku

Co do tajenky dosadíš?

______

9. písmeno tajenky
Po odpočinku se vydej k hlavní silnici, přejdi na
druhou stranu a zaboč do středu parku – k podiu.

7
Odtud se vydej přes můstek doprava
k tunelu pod kolejemi.

6. Úkol

5. Úkol
Dojdeme k tunelu

Stromy na tabuli čekají

To podmořský svět

Každému jinak říkají

V jeho čele tyčí se soška

Acer Platonoides je hezký

V její ruce meč

Jaký je jeho název český?

V druhé ruce drží číši

_____ ____
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Pokračuj rovně, první odbočkou doleva a pak stále cestou

Nebo sklenku, nevím, asi

mírně nahoru. Dále již nezabočuj. Dávej pozor na
informační cedule, u jedné o kapličce tě čeká další úkol.

Husitský to symbol je

8. Úkol

Jak se správně jmenuje?
_____
4

Na rozcestí přímo vpřed

Projdi tunelem na cestičku v lesoparku

Dva stromy tu mají střet

a zastav se u první ze čtyř cedulí.

Okolo nich lavičky

7. Úkol

Rozepneme brašničky

Tabule ti vypráví

Svačinu do břicha hup

Příběh jedné kapličky

Nad námi tu stojí _ _ _
2

Jaké jméno nosívá
Doplň jméno – logicky!

Od stromů se vrať zpět na rozcestí a dej se doprava. Pokračuj
rovně cestou, zpět k tunelu. Za tunelem zaboč doprava. Vidíš
tabule o historii Kbel? Tam je tvá poslední zastávka.

___________ _____
5
6

9. Úkol

Pokračuj cestou vpřed, dokud nedojdeš k rozcestí.
Pořádně se rozhlédni, kousek před Tebou se nachází
dva statné stromy a okolo nich lavičky.

Východ, západ, sever, jih
Už víš, kam máš věru jít?

Tajenka
_______

Na tabuli znalosti
O dávné minulosti

_____

Kam v roce 1654
Jestli jsi vyluštil správně tajenku a rád by ses dozvěděl více
informací, odměna na Tebe čeká u Srubu – restaurace v parku za
potokem.

My a Kbely patřili
_________ ____
12

