VČERA I DNESKA Z TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA
Obtížnost hledačky:

fyzicky snadná, časově náročná

Délka hledačky:

výstavní síně Muzea Těšínska cca 30 min + čas prohlídky

Kdy hledačku procházet:

přístupnost hledačky během otevírací doby,
tzn. út–pá 8–12.00, 12.30–16.30 h, so 9 – 13 h, ne 13 – 17 h

Vybavení na cestu:

papír, psací potřeby, postřeh a dobrá paměť

Začátek hledačky:

Výstavní síň v Jablunkově

Pro nalezení pokladu je potřeba vyluštit tajenku – pozorně sleduj text! Vždy si přečti celý odstavec,
než začneš luštit. Hledaný výraz zapiš do příslušných kolonek, písmeno s číslem patří do tajenky. Hodně štěstí!

„Buď zdráv, poutníče, černá kněžna Tě vítá - ta, které tmavé oko i vlas na hlavě se skýtá.
Na území Těšínska a oděna do černa, zjevujíc se lidem – ano, občas bývám dotěrná.
Ale že tu s Tebou jsem ber s naprostým klidem, neřesti já vyvádím jen nečestným lidem.“

1)

Výstavní síň Jablunkov
Městečko Jablunkov – cíl první trasy, možná zde uslyšíš gorolské hlasy.
Vyhledej náměstí, kde muzeum stojí, v něm místní žena – oděna v kroji.
Dlouhou má sukni, stuhu kol pasu, šátek jí halí pramínky vlasů.
Na hrudi vestička menší být zdá se, ženě však přidává na její kráse.
Nářadí z želez, podkovy koní, ozdoby k truhle – zde kovář pot roní.
Řemeslo podivné, co neznáme dneska, na štítu domu je vývěsní deska.

Jak se říká tzv. kabotku, který je
součástí jablunkovského kroje?
14

Uveď příjmení majitele kovárny.

9

Pokračuj k pokladu, čeká tě cesta, vydej se na sever přes všechna města.
Na poctu hrdinům narazíš v cíli, zastav se, vydechni a posečkej chvíli.

2)

Památník životické tragédie
6. srpna, brzičko z rána, zazněla první z pistole rána.
A za ní druhá, další a ještě, vesnici sevřely smrtelné kleště.
Když už je po všem, pochopíš stěží, že syn i manžel tvůj mrtví tu leží.
Sirotek v náručí, sevřena pěst, beznaděj, zoufalství – ztracena čest.
Uctil jsi památku, ztišil jsi hlas, pokračuj do domku, kde ustrnul čas.

Kolik ženských jmen je uvedeno na pomníku?
3

3)

Kotulova dřevěnka
Která barva je k chalupě nejblíže?

Chaloupka ze dřeva – města to pýcha, uprostřed betonu minulost dýchá.
Voní tu tymián, pšenice, chmel, my ale hledáme obydlí včel.
Čerstvý chléb a máslo – snídaně zdravá, z vlastního obilí – to je ta pravá!
K pomletí klasů musel vítr dout, v moderních dobách ho nahradil proud.

16

Který přírodní živel poháněl lopatky?
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Příběh náš dřevěný končí zde záhy, pokračuj po městě-netřeba dráhy.
Další klíč k pokladu Havířov skrývá, odhalit tajemství nám nyní zbývá.

4)

Výstavní síň Musaion
Jaký předmět drží v ruce dřevěná soška ženy?

Dále při své cestě světem najdi řezbu s klarinetem.
Žena z páru smutně oči mhouří, určitě se zlobí, že muž zase kouří.

7

Z jakého materiálu je forma na máslo?

Místo města louka, pár kravek se páslo, selka mléko ztloukla ve zdobené máslo.
Nejen chovem zvěře byl dávný člověk živ, o techniku zajímal se někdy mnohem dřív.

5)

13

Technické muzeum Petřvald
Prohlédni si pečlivě jak havíř tenkrát žil, když cestoval z Ostravy - Karvinná je jeho cíl.
Jak to tenkrát jezdilo, zajímá tě nejvíce, kde moh potkat raka, je cílová stanice.

Když šichta začíná a je třeba fárat, s tou těžkou dřinou nelze se párat.
V podzemí permoník jistě se skýtá, Zdař bůh, horníku, čelba tě vítá!
Přilbu si nasaď a buď si jistý, že shora drabina vždycky tě jistí.

Na které zastávce bude tramvaj
v uvedeném směru v 10.28 h?
5

Jak se nazývá ochranná pomůcka horníků,
jejíž jméno nápadně připomíná zvíře?
12

Nohy na ramena teď vezmi doslova, čeká tě další hra ve městě Orlová.

6)

Orlová
Ve městě Orlová slavné je dílo, na něm je budova, kde dřív se křtilo.
Kdo obraz vytvořil zjistit se snaž, odpověď najdi a klíč už máš.

Uveď křestní jméno autora obrazu „Orlová“.

A tvou dobrou náladu jistojistě podpoří, že z malého gramofonu milé hlasy hovoří.
Pojmenuj mechanický gramofon z 20. let 20. století.
15

Nalezené odpovědi bedlivě si poznačuj, prohlédni si expozici, do Karviné pokračuj.

1

7)

Výstavní síň Karviná

Který středověký mučící nástroj
způsoboval ukrutnou bolest prstů?
10

Okovy či skřipec, ocelová pěst, pro lháře a zloděje byl ten pravý trest.
Ke všemu se přiznal, i když neměl tušení, obával se totiž svobody své rušení.
Veselo je doma, když to pěkně ladí, hlasitost té skříňky někomu však vadí.
Jaké jméno skříňka nosí, poklad tě teď o něj prosí.

Který hudební nástroj nese jméno „Dalibor“?
6

Z Karviné už poslední tě čeká cesta, zavítej k nám - do českopolského města.

8)

Výstavní síň Český Těšín
Za každou věc v životě obvykle se platí, někdy stačí úsměv, jindy šňůrka z gatí.
Něco stojí hodně a něco zas málo, najdi tady předmět, jimž se platívalo.
Ve výstavní síni, kde příroda kvete, leží pěkný kámen, kdekdo si ho plete.
Na jedné z mincí je vyobrazena známá těšínská šlechtična – uveď její jméno.
2

8

Který nerost se těžil na území české části Těšínského Slezska?
4

Heslo k pokladu
Hurá, sláva, už vyluštil jsi heslo, tajenku si zapiš, jinak by to nešlo.
Milé paní průvodkyni pro pořádek heslo sděl, ona bude tímto vědět, že bys poklad dostat měl.
Musím tě však upozornit, neříkej to odhadem – jinak Tě ta milá paní neodmění pokladem.……
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O hledačku se stará Muzeum Těšínska, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, tel. 558 761 211, www.muzeumct.cz,
muzeum@muzeumct.cz, Muzeum Těšínska, příspěvková organizace zřizovaná Moravskoslezským krajem.
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.
Muzeum Těšínska je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem.

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

