A kam putovat dále? Možností je více - pro ty,
kdo se chtějí vrátit zpět do Chorušic, je nejlepší
navázat u rozcestníku na modrou značku a dojít
do Zahájí, odkud jezdí do Chorušic autobus,
případně se po totožné trase vrátit do Chorušic
pěšky. Upozornění - modrá značka je ukončena
už v Zahájí a do Chorušic je nutno použít silnici.
Kdo by se však hodlal projít místními doly ještě
dále, může se po modré značce vydat opačným
směrem; vede Radouňským a Libeňským dolem
až do Mělnické Vrutice.

Realizováno 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.
ve spolupráci s NET4GAS, s. r. o.,
generálním partnerem ČSOP.

Naučná stezka
Chorušická zákoutí

ZASTAVENÍ
1. Kal Podstavy
2. Obojživelníci v kalu Podstavy
3. Budky
4. Příručka lesního detektiva
5. Stromy v lese Nedvídku
6. Studánka v Nedvídku
7. Strážci dolu
8. Jak běžel čas v dole
9. Jehličnatý kvíz: Kdo vyhraje?
10. Partyzánská jeskyně
tabule
herní prvek

Naučná stezka Chorušická zákoutí vás provede
méně známým, ale o to zajímavějším koutem
středních Čech, ležícím nedaleko skalních měst
na Kokořínsku. Na trase představuje dva typy
informačních zdrojů: jednak klasické tabule
vybavené interaktivními komponenty, jednak
speciální prvky, jejichž primárním úkolem je
poznání hrou. Tyto prvky jsou navrženy tak, aby
je s pomocí dospělých mohly používat také
předškolní děti. Na pěti tabulích a pěti herních
prvcích vhlédnete do tajů přírodních krás okolí
obce Chorušice a posbíráte také střípky
kulturního a historického dědictví místní krajiny.
Odhalíte, čemu se na Kokořínsku říká kal a kdo
jej může obývat, vyzkoušíte si práci „lesních
detektivů�, zjistíte, kam si místní obyvatelé
chodili pro pitnou vodu, vyluštíte jehličnatý kvíz
a nahlédnete do nitra partyzánského úkrytu.
Převážná část trasy stezky vede lesem a dnem
mělké rokle po pravidelně využívané cestě.
Náročnější může být pouze krátký úsek
protínající pobočnou rokli. Stezka je určena
široké veřejnosti a je vhodná pro rodiny s dětmi
a aktivní seniory.

