10. PANEL „‚ÚZEMÍ NIKOHO”

9. CYKLOSTEZKOU
DO DOLNÍHO NĚMČÍ
Občas mezi stromy prosvítá,
mlýn, co došel mu již dech,
avšak pověst ukrytá,
kde vzal se mlynářů cech?
Na otázku odpoví,
infopanel dubový.

LUCKÁ HLEDAČKA

Došel jsi až sem,
úkol jeden, malinký
teď už stačí jen
vyřešení tajenky...

aneb krajina vypráví příběhy

Nic těžkého na tom není.
Využij i posezení.

CESTOU DOPLŇUJ SLOVA A SBÍREJ PÍSMENA DO TAJENKY – UMÍSTI JE PAK NA POZICI OZNAČENOU ČÍSLEM

Považuješ-li za poklad samotné poznání místa,
i bez tajenky je tvoje výhra jistá!
Obtížnost hledačky: fyzicky lehká trasa, převážně
mírně z kopce, hlavu je třeba zapojit
Délka hledačky: 7 km – klidným tempem asi
3 hodiny
Trasa hledačky není přístupná v době zhoršené
sjízdnosti cest (sníh, námraza apod.).
Doporučujeme proto období duben – říjen.
Vybavení na cestu: tužka, vytištěná hledačka
(nebo papír a elektronickou PDF verzi v chytrém
telefonu), dobré boty, v případě neznalosti území doporučujeme i aktuální cykloturistickou mapu
(nejlépe KČT)

Přepište písmena z očíslovaných polí do tajenky ke stejným číslicím.
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Vytvořilo v roce 2016 Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve spolupráci s ICM Hluk,
Petrem Slintákem, Jiřím Jilíkem a Vlastou Ondrovou.
Ilustrace v textu: Dagmar Uhýrková
kresba na úvodní straně převzata z kroniky Karla Vladislava Zapa
Financováno obcemi Dolní Němčí a Slavkov, městem Hluk a s podporou Zlínského kraje.
Bližší informace nejen o hledačce naleznete na níže uvedených webových stránkách
www.bilekarpaty.cz/vis

Začátek hledačky: Přírodní rezervace Drahy
- u informačního panelu (GPS: 48.9231897N,
17.6368142E) asi 1 km JV od obce Horní Němčí na
cyklotrase č. 5052, v obci je autobusová zastávka
Horní Němčí – točna, odkud je začátek hledačky
asi 10 minut chůze.
Parkování auta je možné u Penzionu Boďa.
UPOZORNĚNÍ: Hledačka vede lehkým terénem
pouze po zpevněných cestách.
Je určena především pro cyklisty.
PŘEJEME KRÁSNÉ POČASÍ A PŘÍJEMNÉ ZÁŽITKY PŘI
VAŠEM PUTOVÁNÍ!

Na trase osvěžení jediné,
směr záhadný potok v dědině.

1. DRAHY
Pěšky či na horském kole
ať tvůj pohled míří dole,
vítá tě krajina Luckého pole.
Území, jež ukrývalo zloděje i vrahy,
nyní rostlin ráj – rezervace DRAHY.
Zelené bohatství nad obcí,
zdobené útlými…

3. POTOK OKLUKY – LÁVKA
Potůčku, klikatil ses nesměle,
dávno pryč jsou časy minulé.
To tví prarodiče tehdá žili,
když břehů chopily se lidské síly.
Tak ztratil jsi svou pravou tvář,
staré jméno však pořád máš.

Najdi slovo, jež hezky se rýmuje,
využij nadpis blízké infotabule.
10

Teď z kopce směle
pokračuj,
však neměj tempo
závodní,
krásy kolem sebe
pozoruj,
ať nemineš strom
národní.

2. KŘÍŽ POD LIPOU
Zpomal chvíli, před tebou lípa staletá,
v jejím stínu kamenná vzpomínka jest,
na hrudi tam dřímá věta památná,
jejími slovy snad lidé nechají se vést.
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Kostelní hodiny
opodál, napiš lávky
materiál. (přírodní)

2

7. BABIČČINA ZAHRÁDKA

Co vám mám povídat,
to ani k víře není,
co vše se mi stalo,
to je k zamyšlení.
Všimněte si boulí
na mém kmeni,
to ku kráse
vskutku není,
důkaz starých
poranění.

Poroučím všem
bylinám,
na svatého Jana
vzpomínám.
Květy zlaté,
listy sivé
uvnitř skrývá
barvu krve.
Když tě trápí rány
bolavé
využij mé kouzlo
léčivé.

Jak se Aničky přítel jmenoval,
co s ní pod hruškou laškoval?
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Do kopce zahřeješ si tělo,
orosené bude i tvé čelo.

6. VÝHLED NA KOPCI
4. U KOSTELA
Kostelů již
mnoho není,
co je zdobí
opevnění.
Štěstí však
mělo převelice,
chtěli jej na
stavbu silnice.

Co ti chybí v tajence,
je ukryto v závorce.
3

Rozhlédni se člověče,
na to širé pole,
najdeš místo výchozí,
kde začala cesta tvoje?
Rány, průjem, kolika?
Pomůže ti bylinka.
Do Slavkova jedna z cest,
vůní tě teď může vést.

U dveří Pavel s Petrem stojí,
beze zbraní, bez výzbrojí.
Hlídají nehybně a tiše
zapomenuté spící duše.
Před nimi kdysi kříž dřevěný,
teď místo něj bílý, kamenný.

Řádky nejsou vůbec všední,
napiš slovo předposlední.

5. HRUŠTIČKA

. 1.12.
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Jaké jméno bylinky jest,
co zde také může kvést?
3

1

TEČKOVANÁ
Teď chodníkem, co lemuje silnici,
po chvíli pak uvidíš malou zvonici.

8. ZVONIČKA
Jak šílená jsem
zvonila,
když lidé byli
v ohrožení,
tuze jsem se snažila
ukrýt všechny do sklepení.
Již mnoho let nazpátek,
pamatuje zvonice,
že jiný měla kabátek
a v obci žádné silnice.
Jen prašná cesta jediná,
co vedla z kopce do Brodu,
mnoho místních vzpomíná:
„Tam prodali jsme úrodu!“
Napiš jméno obce,
kde stojí zvonička.
11
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