Seznamte se, prosím.
Questing je nová hra –
cesta za poznáním s pokladem,
podobná naší šipkované.

Pokud máte rádi pohyb
v přírodě a rádi se dozvíte
něco nového, pak je hledačka
určena právě pro vás.
V závěru hledačky vás čeká
poklad.
Hra pochází ze Skotska
a Anglie, kde má dlouholetou
tradici a je známá jako
„letterboxing”, pod názvem
questing je rozšířena v USA.
U nás se pro tuto hru zavedl
název hledačka či questing.
Text hledačky vede hráče
po stálé trase, nabízí jim
různé indicie a jejich správné
rozluštění je nakonec dovede
k pokladu.
Propojení zábavy a poučení
v Questingu přinese radost
všem, bez rozdílu věku.
Trasy najdete na několika
místech v České republice.
Jsou různé obtížnosti
a zaměření.
Přejeme Vám příjemnou
zábavu a radost z poznávání!

neboli

Českým lesem za bobrem se nesem – CHKO Český les
S Karlem Egonem nahoru a dolů – CHKO Křivoklátsko
Hledej zlatý poklad Lapků z Drakova – CHKO Jeseníky
Mikulovský zvěřinec aneb Zastav se, koukej, vnímej –
Mikulov
Kočárová hra O královně Blance – Brno, Špilberk
Hledačka skřítka z Vysoké hory, která se obzvláště
zlatem zabývá – Vrbno pod Pradědem
Kotoučský praquest – Štramberk
Jak Grázl vyloupil městskou pokladnu – Slavonice
Slavonická hledačka město a lidé
Skrytá tvář Muny – CHKO Jeseníky, Mikulovice
Bez mobilu, bez mailu, věnujem se detailu –
CHKO Jizerské hory, Liberec
Pod vodou nad vodou nic není jen náhodou –
Praha, Toulcův dvůr
Za železnou oponu se vydej, stop člověka v krajině si
všímej – NP Podyjí
Mokřadní spirálou na záchrannou stanici –
CHKO Třeboňsko
Máte-li chuť si vytvořit svou hledačku, neváhejte nás
kontaktovat.

Více o našich projektech se dozvíte na www.actaea.cz
Kontakt: Karlovice 279, 793 23
☎554 719 549, mobil: 774 750 716
Mail: actaea.karlovice@gmail.com
www.actaea.cz
Projekt Questing realizuje Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
ve spolupráci s partnery.
Projekt je realizován za finanční pomoci Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí.
Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.
Více informací o hledačkách: www.questing.cz

Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

Hledačky v České republice
Následující hledačky vznikly v průběhu let
2012–2013 v rámci nejrůznějších projektů.
Doufáme, že budou rychle přibývat další.

