TIRÁŽ:
V září 2014 společně vytvořili Emča, Peťa, Lída, Krystýna, Jana, Martin, Katka, Míša, Sylva, Klára.
Kreslili a pomáhali Maty, Luky, Kačka, Kája, Eliška, Radovánek, Kubík.
Mapa: www.mapy.cz
Hledačka vznikla za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah
tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Actaea – společnost pro přírodu a krajinu a nelze jej v žádném
případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

O hledačku se stará ACTAEA Karlovice a MC Kominíček Karlovice.
www.questing.cz
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem
příslušné obchodní známky.

PO STAVBÁCH STOJÍCÍCH I ZBOŘENÝCH ZA KARLOVICKÝMI KOŘENY
Obtížnost hledačky: fyzicky lehká, místy náročnější na orientaci, s kočárkem průchozí s obtížemi
Délka hledačky: vzdálenost asi 4 km, čas asi 2 hodiny
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně, v zimě za sněhu některá
místa s kočárkem neprojedete
Vybavení na cestu: papír, tužka, dalekohled, drobné na autobus (od Slezského domu ke Slezanu)
Začátek hledačky: Škola základ života, začni borče u plota (školy).
Konec hledačky: Cukrárna Pomněnka, poklad je přístupný v otvírací době.
Vítají tě Karlovice, nejkrásnější v republice,
chceš-li poznat jejich krásy, pusť se do hledání trasy.
1. ŠKOLA
V parku se vzrostlými stromy,
škola s mnoha okny stojí.
Lidé ji postavili u nás,
když psal se rok 1914.
Škola je to velká, krásná, výstavní,
spousta dětí za ta léta učila se v ní.
Opiš nápis na replice staré věže Pradědu, která stojí v parku před školou.
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2. DIRTPARK
Kdysi zde stál dům kulturní,
co zaháněl nudu všedních dní.
I koupaliště jsme tu měli,
koupat se v něm všichni směli.
Voda to však jednou vzala
ze sutin nám dirtpark dala.
Skýtá spoustu zábavy, mládež se tam zabaví!
(Kdekdo se tam zašívá za překážkou u piva.)
Najdi na informační tabuli logo dirtparku a spočítej na něm kopečky.
Jejich počet je pozicí písmene v abecedě.
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3. EVANGELICKÝ HŘBITOV
Na tomto tajemném místě kdysi evangelický hřbitov byl,
čas však jeho stopy již dávno zahladil.
Na konci aleje stavba pěkná velice,
tohle dědictví po Němcích je zvonice.
Opiš poslední řádek českého nápisu na sloupku brány hřbitova.
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4. KOSTEL
Kostel datovaný k roku sedmnáctistému sedmdesátdevátému,
zasvěcen jest svatému Janu Nepomuckému.
Na vrchu Kirchberg, kde dříve byla pastvina,
v neděli o deváté mlčením zvonů mše začíná.
Co je na korouhvičce na nižší věži kostela?
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5. RYCHTA
Kdysi dům obýval Hoffmanův rod,
ten řídil obchody i Karlovic chod.
Když nezastihli jste zde rychtáře,
byl asi návštěvou u pana faráře.
Zmizela domu bývalá krása,
dnes jenom korouhev nám o ní hlásá.
Co je na korouhvi na střeše rychty?
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6. SLEZAN
Uprostřed vesničky hotel se nacházel,
kde Hugo Hornig hosty své provázel.
Dnes obecní dům Slezan novotou září,
tam vedení obce své nápady stváří.
Opiš slovo na posledním řádku na pomníku před Slezanem.
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Hledej písmeno, které na pomníku není napsané, ale přece jej dvakrát uslyšíš, když přečteš nápis.
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7. MLÝN
Hned vedle náhonu, ve středu vesnice,
stojí dům vysoký ve tvaru krabice.
Opava náhonem vodu mu dává,
tatam je však jeho bývalá sláva.
Strojnímu mlýnu dnes pomůže stěží,
turbína v zahradě Muzea leží.
A voda náhonem líně si plyne,
vzpomíná na časy, kdy bylo to jiné.
Spočti okna na stěně mlýna
směrem od Pomněnky.
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8. KOSÁRNA
Střecha ze šindele a nápis muzeum,
určitě nemineš dřevěný starý dům.
Ve štítu vysokém nápis se ukrývá
o jeho osudech ledasco povídá.
Říkají mu Kosárna, protože kdysi
byla zde kovárna, kde kovali kosy.
Ve sbírkách muzea, pár je jich ukryto,
zajdi se podívat, nebuď líné jelito.
Stoupni si zády ke květinářství a z nápisu pod střechou Kosárny (na kabřinci)
opiš obě písmena druhého a všechny tři písmena čtvrtého řádku.
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9. LÁZNĚ
Jednou, když Albert Bartsch vrátil se z Vídně,
po rodné vesnici se rozhlédl vlídně:
„Místo to pro lázně je jako stvořené,
po celé Evropě budou vyhlášené!“
Opiš nápis vedle vchodu do budovy „zámečku“.
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10. MASARYKOVA STEZKA
Na stráni pod lesem stojí tam památník
a na něm busta – kdo to je? Masaryk.
I tady pan prezident oblíbený byl,
proto mu lid mohylu v paměť postavil.
Opiš písmena na pomníku pod bustou.
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Počet písmen nápisu ti dá pozici písmene v abecedě.
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Vyluštil jsi tajenku?
Rychle hledej Pomněnku!
Poklad ti tam vydají,
když pošeptáš ji potají.
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