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Nyní už je jen třeba pomocí převodního klíče získat číselný 
kód k zámku, který ti otevře ptačí budku s pokladem.

Mysli prosím na ostatní hledače, zanech jim část pokladu 
a nezapomeň zámek před odchodem zase roztočit.

Zdroj: mapy.cz 



1. RYBNÍK S ROZHLEHLÝMI RÁKOSINAMI
Vítejte, velcí i malí,
ve světě rákosin a mokřadů,
naše hra provede vás
po cestě k pěknému pokladu.
Co udělat, abyste začali?
Vezměte tužku, vyhraďte si chvíli,
na každé tabuli najdete pomoc,
abyste hádanku rozluštili.
První hádanka nebude příliš těžká:
Jak se nazývá rybník, kde nacházíme se dneska?

2. SAVCI
Bratranec medvěd směje se,
že hubená a malá jsem,
než však chlupáč naděje se,
zakousnu mu myšku před nosem.
A až bude v zimě spát,
můžu ho na tlapách polechtat.

OBTÍŽNOST HLEDAČKY: fyzicky nenáročná, 
délka trasy 1,5 km
DÉLKA HLEDAČKY: na projití samotné hledačky budete 
potřebovat cca hodinu
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ NA CESTU: tužka, papír, 
pohodlné boty, hodí se dalekohled
ZAČÁTEK HLEDAČKY: Hledačka začíná na začátku  
naučné stezky Řežabinec a Řežabinecké tůně  
(mapa je součástí hledačky). 
JAK SE DOPRAVIT: Autem přímo na začátek hledačky, 
vlakem na vlakové nádraží Ražice,  
poté pěšky 1, 2 km.
JAK VYPLŇOVAT HLEDAČKU: Cestou hledáš odpovědi 
na hádanky, u většiny ti pomohou jednotlivá zastavení 
naučné stezky. Počet písmen ti napoví počet okének. 
Označená písmena doplň do tajenky na příslušnou  
pozici. Pomocí převodního klíče získáš číselný kód,  
který ti, pokud jsi odpovídal/a správně, otevře schránku 
s pokladem, kterou najdeš nedaleko posledního  
zastavení.

3. GEOLOGIE, ARCHEOLOGIE, HISTORIE
Mezi stromy kámen najdi,
dojdi k němu, nezakopni. 
Mezníkem ho označili,
výpraskem chlapcům v paměť vryli.
Kámen dobře prohledej,
jaký znak čí písmeno
nejčastěji najdeš v něm?

4. ÚZEMÍ TŮNÍ
Veliký jsem jako vrabec,
lovím vodní hmyz i rybky,
nejsem ale žádný dravec.
Můj let přesto prudký je,
pronikavým týt týt týt
přítomnost mou oznamuje.

5. PTAČÍ OBLAST
Zajíc obývá svůj pelech,
domeček myšice je nora,
srnec do houští si zaleh‘ 
kde však bydlí sýkora?
Té jsme budku postavili,
ráda si ji zabydlí,
ostatní, které tu zbyly,
jiní ptáci obydlí.
Když okolo rozhlédneš se,
stojí blízko jiná budka,
v té nebydlí nikdo v lese,
je to totiž….

6. KROUŽKOVÁNÍ PTÁKŮ
Přes sto let je tomu již,
když v Německu chytli ptáka,
v kůži zabodnutý africký šíp,
copak je to za chudáka?

7. TAJUPLNÝ A SKRYTÝ SVĚT BEZOBRATLÝCH
Na nebi si poletuje,
květiny rád opyluje. 
Jako larva fešák není,
jako motýl se však změní,
nepřátele zmate pouhou 
rudou skvrnou nad ostruhou.

8. ROSTLINY
Mravenečka, malou mušku, ham a mňam, 
ty si dnes ke svačině ráda dám. 
Hledáš teď v rašeliništi 
nějakou zvířenu?
Upři svůj pohled raději
na velmi vzácnou bylinu.

9. HOUBY
Já a moje sestřenky
rosteme si v lese,
natřásáme sukénky,
na svět smějeme se.
Střež se však mých sestřenek,
neochutnej ani trochu,
stačí jen pár hodinek,
nemine tě bolest v břichu.
Já však jedlá, chutná jsem,
zrůžovím a pak zhnědnu,
to je znak (to řekni všem),
můžeš mě sníst celou bednu!

10. RYBNÍKÁŘSTVÍ A RYBY
Nejdřív jikra, poté larva,
pak už ryba s tělem hada,
život mě proudem moří a řek žene
při cestě se do velkých dálek dostaneme
do moře Sargasového táhne mě přírodní síla,
tam se kruh mého žití uzavírá.
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