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

Polický quest v roce 2014 společně vytvořili:
Jana Rutarová, Leona Peterková, Kamil Hušek, Martina Váňová, Martin Balák
www.policko.cz | www. pellyhodomy.cz | www.sportvpolici.cz
O hledačku se stará:
Informační centrum, Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují, 549 54
tel: 491 421 501, infocentrum@policko.cz

Cíl questu naleznete v tajence. V cíli obdržíte drobnou pozornost za účast.
Hledaná slova napište do prázdných okének. Písmeno, které je označeno
v tajence číslem, vepište do koncové tajenky.
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Obtížnost questu: fyzicky i intelektuálně snadná. Délka questu: 1 km, doba cca 60 minut. Doporučené vybavení na cestu: tužka, nadšení, dobrá nálada
Start questu: IC Police nad Metují – Masarykovo náměstí. Cíl questu: viz. konečná tajenka
Vhodné roční období pro tento quest: každé, Poznámka: místy hůře dostupné pro vozíčkáře
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Na shledanou!

56 57 58 59 60 61 62 63

A tady už zcela končíme, za Polici se s vámi
loučíme.Snad se Vám památky polické zalíbily
a naše město jste si oblíbili. :-)
Těšíme se na Vás zase příště,
snad tu nechytnete žádné klíště :-)
U dalšího questu nebo vycházky,
položíme Vám další otázky.
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Od muzea zamíříme na náměstí,
zde, u Pellyho domů, cíl čeká už naštěstí.
Písmenko k písmenku, slovo ke slovu dej,
v tajence kód k pokladu vyhledej.
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Pomalu se blížíme ke konci polického questu,
kde místo nějakého testu, můžete si vystřihnout z
papíru, vše, co Vás napadne, takřka na míru.
Džípy, tanky, parníčky,nadchnou se děti i babičky.
Uchvátí vás vystřihovánky a nůžtičky, takže je
zařadíte mezi své koníčky. Máme pro Vás poslední
otázku – kolik nůžek je v logu obrázku?
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Pro předpověď počasí polického,
vydejte se do parku přilehlého.
V Bezděkových sadech stojí meteostanice –
- jásejte! Blízko cíle jste už velice!
Kolik ukazatelů se ve stanici nachází?
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Spočítejte je, ať ani jeden neschází.
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Od roubené školy tunelem na náměstí,
kde znovu prověříme si znalosti!
Sloup Panny Marie Bolestné se tady tyčí
a questování vpřed krásně fičí.
Co písmena O A B značí?

Tajenka:
1 2 3
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POLICKÝ
QUEST

Informační centrum Pellyho domy

Vítáme Vás v Polici,
městě s dlouhou tradicí.
Historií koukni zpět,
přes 700 je to let.
Benediktini přišli k nám,
dali základ dějinám.
Za to my jim děkujeme,
dobře si tu teď žĳeme.

www.policko.cz
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Dál pokračujte Kostelní ulicí,
odkud pocházel rodák z největších v Polici.
Světově proslulý violoncellista,
kterému se nechtělo z malebného místa.
České kvarteto později založil
a i svůj život by za něj položil.
Jak se zdejší umělec jmenuje?
Nápis na pamětní desce to zvěstuje.
62

15

30

roku
vznikla poslední část kláštera.
V 1. polovině 13. století byl založen,
za válek husitských vyhořel a pak jen zčásti obnoven.
Komplex byl pak přestavěn ve stylu baroka,
ale nebylo to samozřejmě do roka!
67 73
Práce trvaly téměř 100 let,
než klášter dostal finální vzhled.
Jeho vstupní bránu benediktinský znak střeží,
jaká písmena vyvedená ve zlatě v něm leží?
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Na mapě je rozmístění stanovišť orientační.
Radnice tyčí se do vysoka,
její tudorská věž je
boká.
Tady začněte questovat,město důkladně poznávat.
Od kašny vzhlížejte k budově krásné,
jež oděna je v červeně jasné.
Teď počítejte, zalovte ve své makovici –
70
- kolik oken je v prvním patře na radnici?
Na dohled radnice, uprostřed trávníku,
hledejte zurčení vody a pramínku.
Malá skalka je to znamení,
tam artéský vrt pramení.
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Vilém
se o to zasloužil
a nalezený pramen všem posloužil.
Jenže pramen jméno
potřeboval
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2
– proto název
!
Můžeme Vás ujistit, že v trubkách není ani skulinka.
A nyní rozhodli jsme se hádanku Vám dát
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– daný vrt je hluboký metrů?

Půjdete – li kousek dál,
za hospodou doprava,
ocitnete se u mlýnských koleček.
U nich sedí vodní král,
jmenuje se Čepeček.
Chytá rybku, kouří dýmku,relaxuje u pramínku.
Už víte, jaká pohádková bytost se tu skrývá
a u vody se zvířátky odpočívá? Počet připravených
políček správnou odpověď skrývá. 49
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Nemusí Vám být do skoku,
stačí, když přidáte do kroku.
Ujdete metrů asi padesát
a tam bude barokní sloup stát.
Opat broumovský postavit
ho nechal,
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Wolfgang
se jmenoval
a z vděčnosti lidem polickým ho věnoval.
Nedaleko nad sloupem - přes silnici,
klášterní kostel ctí tradici.
Nad jeho vstupem klene se portál kamenný,
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raně
a bohatě zdobený.
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Hnedle vedle tohoto kostela,

, benediktinská
patronka a světice, před kostelem je jedinou ženou
z celé čtveřice.
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Od kláštera ke hřbitovu posuňte se dál
a luštěte náš quest, ať to frčí o stošest.
Když branou na hřbitov vstoupíte,
na kapli přímo pohledíte. Dříve tyčil se tu farní
kostel, v něm nenašli byste ani jednu postel
Před kaplí stojí vysoký pomník vojsk Radeckého,
opište heslo a přesuňte se do stanoviště dalšího.
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Od pomníku ke staré škole dojdete, rádi se do ní
kouknete. Barokní stavba je roubená, na staré časy
vzpomíná. Ale kdysi dávno, před lety, děti zde
rozebíraly věty. V prvním patře studovali žáci,
v druhém dělali učitelé domácí práci.
Doba výuky a studií trvala 72 let,
žáci se na ní snažili samé ódy pět.
To vše se v 18. století dělo a od té doby to nějakou
tu změnu chtělo. Dřevěnka přeměnila se v expozici,
kdo má od ní klíče k dispozici?
Kdo vám ji odemkne a předvede řemesel um?
Její správce – Náchodska
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