PÁTRACÍ HRA PO STOPÁCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ POBÝVAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ HRADIŠTKA A
OKOLÍ ANEB 10 + 1 NÁVŠTĚV ZVANÝCH I NEZVANÝCH
Co je cílem hry? Odhalit jméno významné české osobnosti, jejíž pobyt v Hradištku a okolí není sice
historicky potvrzen, ale ani ho nelze s jistotou vyvrátit. K nalezení správné odpovědi pomohou indicie
(nápovědy), které získáte správnou odpovědí na deset otázek. Tyto otázky se nachází přímo v terénu
na různých místech obce (herních stanovištích). Na herních stanovištích jsou otázky vždy trochu vidět,
ale nejsou úplně na očích, je třeba je alespoň trochu hledat.
Co budu potřebovat? Hrací kartu, tužku, bystrou mysl a chytrý telefon (pro orientaci v terénu a kdyby
náhodou bystrá mysl potřebovala pomoct), chuť si hrát. Oblečení a obuv do terénu.
Chci hrát. Co teď? Vydejte se na kterékoliv herní stanoviště. Kam konkrétně máte jít, vám pomohou
určit souřadnice GPS. Souřadnice tří výchozích míst najdete přímo v hrací kartě, ostatní najdete na
herních stanovištích u otázek. U každé otázky jsou souřadnice pouze dvou nebo tří dalších míst.
Souřadnice buď ručně zadejte do aplikace Mapy.cz, nebo do jiné navigace. Pro rychlejší postup je
možné použít QR kód – ten jednoduše načtěte čtečkou a mapa se vám sama ukáže.
Na herním stanovišti vyhledejte otázku, z nabízených odpovědí vyberte tu, která je podle vás pravdivá,
a podle vybrané varianty si zaznamenejte do hrací karty indicii. Můžete obejít všechna místa najednou,
ale také můžete jít vždy jen takový kousek vycházky, který zvládnete. Celý okruh měří 15 km, částečně
po cestách, částečně terénem.
Co až budu mít hotovo? S vyplněnou hrací kartou zajděte do Café Kandík, kde na vás bude čekat sladká
odměna. Poté kartu zašlete do 31. března 2021 na adresu knihovna@hradistko.cz nebo vhoďte do
schránky u obecního úřadu. Nezapomeňte vyplnit jméno a telefonní číslo. Tři vylosovaní úspěšní hráči
budou po zásluze odměněni.
Co ještě potřebujete vědět? Je dobré obejít všechna místa, a to i když budete mít už o správné
odpovědi jasno. Jednak budete mít dobrý pocit, že jste o nic nepřišli, a jednak některé otázky mají i
svou bonusovou část. Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, jak jste s bonusy naložili. Můžete poslat
fotku, video, příběh.
Rada na závěr: Nejasnosti, dotazy a pochyby můžete telefonicky řešit na čísle 606 312 982 (volat
můžete denně po 16. hodině). Na cestu se každopádně vydáváte na vlastní nebezpečí a svou
odpovědnost. Dodržujte prosím všechna aktuálně platná hygienická opatření a chovejte se
zodpovědně k ostatním.

HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZÁBAVY PRO CELOU RODINU.

PÁTRACÍ HRA PO STOPÁCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ POBÝVAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ HRADIŠTKA A
OKOLÍ ANEB 10 + 1 NÁVŠTĚV ZVANÝCH I NEZVANÝCH

HRACÍ KARTA
JMÉNO: …………………………….TELEFONNÍ KONTAKT……………………………

STANOVIŠTĚ 1 – MOŽNÝ VÝCHOZÍ BOD
ZÍSKANÁ NÁPOVĚDA:
SOUŘADNICE: 49,86770181645052

STANOVIŠTĚ 2 - VYCHÁZKOVÉ

ZÍSKANÁ NÁPOVĚDA:

STANOVIŠTĚ 3 – I PRO MALÉ DĚTI

ZÍSKANÁ NÁPOVĚDA:

STANOVIŠTĚ 4 – FAKT SNADNÉ

ZÍSKANÁ NÁPOVĚDA:

STANOVIŠTĚ 5 – TROCHU DOBRODRUŽNÉ

ZÍSKANÁ NÁPOVĚDA:

14,41046799895019

STANOVIŠTĚ 6 – MOŽNÝ VÝCHOZÍ BOD
ZÍSKANÁ NÁPOVĚDA:
SOUŘADNICE: 49,85439144593602

14,40812643048019

STANOVIŠTĚ 7 – NA POHODU

ZÍSKANÁ NÁPOVĚDA:

STANOVIŠTĚ 8 – PRO FYZICKY ZDATNÉ

ZÍSKANÁ NÁPOVĚDA:

STANOVIŠTĚ 9 – MOŽNÝ VÝCHOZÍ BOD
ZÍSKANÁ NÁPOVĚDA:
SOUŘADNICE: 49,87732176871693

14,427462369258869

STANOVIŠTĚ 10 – SNADNÉ – ZVLÁDNOU I MALÉ DĚTI

ZÍSKANÁ NÁPOVĚDA:

TAJENKA…………………………………………………………

