Praha
D1 exit 49

10.

Včeličky tu pastvu mají, na bylinky usedají.
Do medného váčku nektar sají, do úlu ho nastřádají.
Zkus si zahrát na včelu létavku a najdi následující bylinky:
šalvěj lékařskou a doplň do tajenky celý její latinský název.

11.

Najdi třapatovku nachovou a doplň do tajenky
první část latinského názvu.

12.

Najdi bylinku latinského názvu Sedum spectabile a doplň
první část jejího českého názvu.

13.

Vzácná rostlinka tu v černých kamenech místo má, endemitem se nazývá.
Největší kámen ti nápovědu dá, který hmyz tu otisk svůj má.
Vyšrafuj do vyznačeného políčka z otisku na kameni tělo hmyzu,
který hlídá rostlinku kuřičku hadcovou. Název tohoto hmyzu
doplň do posledního políčka tajenky.

Putování
se vãelkou Medulkou
Hulicemi
cemi

Brno

www.blanik.net

a
O hledačku se stará
Obec Hulice
interaktivní expozice Včelí svět
Hulice 55, 257 63 Trhový Štěpánov
t: 724 867 158
e: info@vcelisvet.cz
www.vcelisvet.cz

Včelím světem

Hledačku vytvořily pracovnice Včelího světa
Jana Šimková a Jarmila Pavlicová
v roce 2019, aktualizováno v roce 2021.
Graﬁka: Viktor Puci.
Questing vyvinula
nestátní nezisková organizace Vital
Communities ve Vermontu, USA,
v roce 1995 a je vlastníkem příslušné
obchodní známky.

Další hledačky
v geoparku a turistické oblasti
Kraj blanických rytířů najdeš
na www.blanik.net
nebo www.questing.cz

Hra pro
celou rodinu
Když už teď tajenku celou máš,
pro odměnu na recepci do Včelího světa pospícháš!

www.questing.cz

www.blanik.net

Hulice

7.

Středem obce se cesta vine, ke křížku tě dovede.
Myslivci tam boudu mají, název spolku nám však tají.
Jaký je název hulického mysliveckého spolku?
(Nápovědou je název jednoho jehličnatého stromu.)
 Vrať se honem zpět až před Včelí svět, tam, kde je autobusová zastávka.

8.

Před sedmi sty lety pasák Hula tomuto místu jméno dal
a název toho místa traduje se dál.
Nástroj, který tehdy užíval, symbolem naší obce se stal.
Jaký nástroj to byl? Hulice ho mají ve znaku…
 Jdi ke včelím úlům u Včelího světa.

9.

Když se k úlům přiblížíš, létavky tu uvidíš.
Pozoruj tu včeličky, jsou to pilné družičky.
Každá svůj úkol má, některá však oběť dá.
Co včela použije k obraně, když se obětuje za své společenství?
 Pokračuj do bylinkové zahrádky.
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Včelka Medulka
po Hulicích lítá,
ve Včelím světě
i v obci vás vítá.

6

obecní úřad
včelí svět

TAJENKA
1. Před budovou Včelího světa

P

1

UTOVÁNÍ SE VČELKOU MEDULKOU
HULICEMI A VČELÍM SVĚTEM

Vydej se poznávat okolí prostřednictvím hledačky! Hledačku
lze přirovnat k šipkované nebo také k honbě za pokladem.
Cílem hledačky však není jen nalezení samotného pokladu, ale
také objevování zajímavostí z místního přírodního a kulturního
dědictví během pátrání po pokladu. Postačí ti k tomu tento papír
s mapkou a můžeš začít! Quest (hledačka) právě začíná!
Včelka Medulka tě provede Včelím světem a Hulicemi.
Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku, pozorně sleduj text!
Vždy si přečti celý odstavec, než začneš luštit. Hledané slovo doplň
na řádky, písmeno s příslušným číslem patří do tajenky. Až tajenku
vyluštíš, jdi do Včelího světa. Zde řekni tajenku a dostaneš odměnu.
Obtížnost hledačky: snadná
Délka hledačky:
cca 1 km, potřebný čas cca 45 minut,
vhodné i pro rodiny s kočárky
Vybavení na cestu: tužka, pohodlné boty
Začátek hledačky: před budovou návštěvnického střediska
Včelí svět
Konec hledačky:
budova návštěvnického střediska Včelí svět

1.

Včela samotářka rozhodně není smutná,
nektar z květin jí velmi chutná.
V domečku si sama žije, kamarády potřebuje.
Kolik druhů včel samotářek můžeš poznat v ČR?
Vypiš slovy do tajenky.
 Nemusíš chodit daleko, stačí koukat poblíž úlu pro samotářky.

2.

Jako včelka z úlu,
pochutnat si půjdu,
na rostlinky ze záhonu, který brzy vykvete
z mnoha druhů jetele.
Jaký výzkumný ústav z Troubska nám
dal semínka na nektaronosný záhon?

2. Před budovou Včelího světa

Vydatný mi nektar dá svazenka,
jež první latinské jméno má!
Najdi latinský název svazenky.
 Zkus se ještě rozhlédnout.

5. Dětské hřiště
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3. Před budovou Včelího světa
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4. Před budovou Včelího světa
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3.

4.

V chladném ránu včelky ještě spí,
ale čmeláci již pracují.
Sladkou šťávu z hlubších květů sají,
však také k tomu dlouhý ….. mají.
Doplň do tajenky, čím čmeláci nektar sají.
 Vyjdi za bránu Včelího světa a vydej se
vpravo po chodníku k dětskému hřišti.
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6. Úřad
6

7. Myslivecké sdružení
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8. Autobusová zastávka
8

9. Zahrada Včelího světa
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10. Zahrada Včelího světa
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5.

6.

Děti si zde z Hulic hrají, oči ale nezvedají.
Pichlavé tu stromy stojí, stříbrnou barvu mají…
Jak se vlastně nazývají?
 Pokračuj po asfaltové cestě vedoucí
od Včelího světa.
Malý domek uprostřed vsi stojí,
žlutou barvu má, úřadem se nazývá.
Jakým?
 Kráčej dál po cestě mezi hospodou
a obecním úřadem až na její konec.

11. Zahrada Včelího světa
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12. Zahrada Včelího světa
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13. Zahrada Včelího světa
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