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Kulička hliněnka,
to není žádná novinka.
Cvrnkání je věc známá,
lepší je však celá dráha.
Hnědá je kaštánková,
vyzkoušej ji hned,
skrz některý z mostů
do cíle hrdě vpřed.
Z tabule opiš názvy atrakcí číslo 21 a 23.
Projdi skrz hřiště k dalšímu objektu.
Šlechtický statek, lihovar i stáje,
dnes obchodní centrum na ulici 1. máje.
Napravo od vchodu z ulice 1. máje jsou na budově velká
a malá okna složená ze skleněných tabulek. Kolik skleněných
tabulí má jedno velké okno?
Pokračuj po hlavní silnici.
Bělá kaple uprostřed hřbitova stojí,
vystavěl ji rytíř pro rodinu svoji.
Kaple svatého Jakuba většího
zaujme nejednoho pěšího.
Z pamětní desky na kapli opiš z třetího řádku první dvě jména.
Pokračuj do zámeckého parku. Za sýpkou hledej sochu Vinaře.
Pískovcový Vinař v parku hlídá,
Schebkova bratra prý připomíná.
Ten vínu natolik holdoval,
že dědictví i život za něj dal.
Na soklu snad rok jeho smrti,
by nevymizel nám z paměti.
Z podstavce sochy opiš jméno sochaře.
Od sochy se vydej po schodech dolů k vyhlídce.
Krásný výhled,
co líbil se i Emmě Schebek,
vyhlídka je zašlých časů svědek.
Vidíš část Zruče jak na dlani,
hledati tajenku, to je tvé poslání.
Spočítej okna na této straně zámku a slovně napiš do tajenky.
Pokračuj ve vyhlídce směrem k zámku.
Prohlédni si střechu z břidlice,
krásná je převelice.
Zachovala se pouze na věži,
odolá každé zátěži.
Ve věži je ukryt hodinový stroj,
umístit ho tam byl pěkný boj.
U brány opiš z pamětního kamene příjmení dárce, pana
Bernarda.
To je vše, příteli můj, do cíle i s tajenkou upaluj!

S rytíﬁem Milotou
kolem celé Zruãe

www.blanik.net

Hledací
hra pro
celou
rodinu

O hledačku se stará
Český svaz ochránců přírody,
Podblanické ekocentrum,
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim.
www.csopvlasim.cz, e: vlasim@csop.cz
Další hledačky v geoparku Kraj blanických rytířů najdeš na
www.blanik.net
V prosinci 2014 společně vytvořili Barbora Hozová a účastníci workshopu.
Hledačka vznikla za ﬁnančního přispění
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
www.questing.cz
Questing vyvinula
nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA,
v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

Projekt Geopark Kraj blanických rytířů realizuje
Český svaz ochránců přírody Vlašim,
který dlouhodobě pečuje o přírodní a kulturní dědictví regionu.

Na projektu spolupracují města
Vlašim, Votice, Zruč nad Sázavou, Mikroregion Český smaragd,
městysy Čechtice, Křivsoudov, Louňovice pod Blaníkem,
Načeradec, Neustupov a obce Jankov, Kamberk, Kondrac,
Miličín, Olbramovice, Pravonín, Ratměřice, Veliš a Zvěstov.
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www.questing.cz
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Zruč
Obtížnost hledačky:
Délka hledačky:
Vybavení na cestu:
Začátek hledačky:
Konec hledačky:

střední
1,5 až 2 hodiny
tužka, pohodlné boty
kostel Povýšení svatého
Kříže
Infocentrum Zruč nad
Sázavou (v zámku)

Jsem rytíﬁ
z Kolowrat,
Milota jméno mé.
Vítej ve Zruãi,
mûsteãku kouzelném.
âlenem zemské vlády jsem byl,
v ãele vojska jsem stál,
m˘m PraÏanÛm pomáhal,
a proti nepﬁátelÛm bojoval.
Hledej kostel, stojí vedle zruãského
zámku.

S

Od kostela jdi po schodech dolů, poté zahni
doprava, projdi mezi domy a pokračuj po
cyklostezce.
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RYTÍŘEM MILOTOU KOLEM CELÉ ZRUČE

Vydej se poznávat geopark Kraj blanických rytířů
prostřednictvím hledačky! Hledačku lze přirovnat
k šipkované nebo také honbě za pokladem. Cílem hledačky
však není jen nalezení samotného pokladu, ale objevování
zajímavostí z místního přírodního a kulturního dědictví
během pátraní po pokladu. Postačí Ti k tomu tento papír
s mapkou a můžeš začít! Quest (hledačka) právě začíná.
Ctihodný rytíř Milota z Kolowrat Tě Zručí mile rád provede!
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 infocentra. Zde tajenku pošeptej
a na poklad se podívej.

Před kostelem Povýšení svatého Kříže stojíš,
na zajímavou budovu teď hledíš.
Za kostelem stojí márnice,
pod márnicí kostnice.
Okolo kostela hřbitov býval,
těla občanů ukrýval.
Přišel požár a co dál?
Nový hřbitov stojí opodál.
Opiš nápis z kříže.

Chceš-li zdravý býti,
na kole začni jezditi.
Každý den a každou hodinu,
kolo pro celou rodinu.
Do práce na kole?
To není žádný žert,
z náměstí do Dvouletky,
jezdí všechny sousedky.
Z kamene na začátku stezky opiš celý
název cyklostezky.
Pokračuj po cyklostezce, až narazíš na koleje,
přejdi je. Pokračuj do kopce, poté zahni doleva
mezi domy, poté doprava a Školní ulicí až
k další zastávce.
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cíl

MAPKA
TAJENKA
1. KOSTEL
9

16

2. CYKLOSTEZKA
2

22

15
14

23

21

3. SPOLKOVÝ DŮM
4

20

7

11

4. KULIČKOVÁ DRÁHA
19

10

12

5. ZRUČSKÝ DVŮR
8

6. HŘBITOV
17 6

1

13

7. VINAŘ
3

8. VYHLÍDKA
Základní škola bývala nejmodernější v celém
okrese,
učili tu i práci,
ne každý to unese.
Dnes knihovna a Spolkový dům,
otevřeny všem nápadům.
Co bylo ve Spolkovém domě před
rekonstrukcí?
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9. ZÁMEK
18

TAJENKA:
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pokračuj nahoru do kopce.
Tajenkou je jméno jednoho z majitelů zámku, politika, publicisty a zakladatele
Občanské záložny ve Zruči.
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