PUTOVÁNÍ
SE ŽIDOVSKOU HVĚZDOU

hledačka
Jevíčko

Obtížnost hledačky:

snadná, vede po rovině a zpevněných cestách

Délka trasy:

kratší: 2 km, 40 minut
delší: 3 km, 60 minut

Upozornění: trasa vede po místních komunikacích
se silničním provozem
Kdy je vhodné hledačku procházet: celoročně
Umístění hledačky:

Turiistické informační centrum Jevíčko

Poklad přístupný kdykoliv.
Je vhodná pro:
Pozor! Quest je možné vyzvednoutv otevírací době infocentra nebo stáhnout na:
www.jevicko.cz, www.mapmtj.cz
Vítáme tě v Jevíčku, malý i velký človíčku.
Co tě nyní čeká? Někoho z vás to snad leká?
Nebojte se lidé, bydleli tu Židé. Po dávných stopách
se spolu dejme, jejich zapomenuté příběhy oživujme.
Hvězdu s questem z INFOCENTRA máš,
vdeš z budovy a vlevo se dáš.

1. Zastavení

Já, Moses,
jsem váš první průvodce.
Rozhlédni se,
který dům je dnes radnice?
Já jsem první, on je též,
tak nelelkuj, nečekej a hned běž.
Po pár krocích vlevo hleď,
dva modré ovály zdobí tuto zeď.
Čtvrtým písmenem prvního slova
je šestá pozice tajenky obsazena.
Teď předám slovo Oskarovi, dal jsem mu pro tebe cenné rady.
Po nejbližším přechodu označeného sloupkem bezpečně
přejdi,
do Krátké ulice mezi domy vejdi a raději ji rychle projdi.
Svoje kroky dále vpravo stoč, při tom si klidně vesele poskoč.
Na žlutou budovu v čele se dívej, zvedni hlavu a desky
desatera hledej.

kód:

TA J E N K A :

2. Zastavení

Po pravici tvé nový pomník stojí,
s připomínkou lidu mého se pojí.
Prohlédni pomník, chvíli stůj, minutu svého života tiché
vzpomínce obětuj.
Děkuji ti, příteli můj, ve vyplňování tajenky směle pokračuj.
Na sedmou pozici první samohláska ze slova POMNÍK přijde.
Teď už se tě však další průvodce ujme.
Já, Antonie, jsem mezi přeživšími byla,
později jsem však toto město opustila.
Kde býval domov pro nemocné a chudé,
tam naše další zastavení bude.
Několik desítek metrů od synagogy na východ putuj,
do hlavní silnice však nevstupuj.
Po jejím levém břehu směrem dolů se dej,
kostku s křížkem v chodníku vyhledej.
Od kostky východním směrem hleď,
na vilu s tmavou střechou a různými tvary, které zdobí
její zeď.

Hledačka vznikla v rámci projektu
„MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II PRO ÚZEMÍ ORP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654

Questing vyvinula nestátní nezísková organizace Vital Communities of the Upper Valley ve Vermontu,
USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

Kdy je vhodné procházet: celoročně

3. Zastavení

První písmeno z cizího slova, které poskytuje útočiště, vem
a dej ho do tajenky sem (2 a 4)
Rušnou ulici k ceduli INFOCENTRA přejdi,
rovně na konec plotu ještě dojdi.
Duch Valburgy se tě nyní ujme,
chce ti říct, boty si zujme,
našlapujme velmi zlehka.
Zde odpočívají ti, co je jim země lehká.
Ten dům, co před chvíli jsi objevil,
před dávnými časy židovský hřbitov obklopil.

4. Zastavení

Teď stojí na něm i garáže,
písmeno V ti je v mapě ukáže.
To písmeno bude v tajence
na posledním místě,
věř mi, vím to jistě.
Můj duch se na tě stále dívá!
Ten člověk vedle tebe, on snad nudou zívá?
Tak radši pospěš rychle odtud,
ať nestihne tě stejný osud,
jako ty, co zde v klidu leží,
ti mohou zívat už jen stěží.
Kde býval domov pro nemocné a chudé,
tam naše další zastavení bude.
Několik desítek metrů od synagogy na východ putuj,
do hlavní silnice však nevstupuj.
Po jejím levém břehu směrem dolů se dej,
kostku s křížkem v chodníku vyhledej.
Od kostky východním směrem hleď,
na vilu s tmavou střechou a různými tvary, které zdobí
její zeď.

5. Zastavení

Na konci ulice stojí žlutý dům,
kde je Růžová ulice, radí i sousedům,
zde po zbytek svého života po válce žil,
ten, který holocaust přežil.
Z více než stovky jevíčských Židů
vrátilo se jich málo,
že byli jen tři, za zmínku by stálo.
Nyní se, hledači, zamysli,
další písmenko do tajenky si rozmysli.
Pod čím dle přísloví bývá tma největší?
První písmeno tohoto slova na páté místo tajenky zahučí.
Lampička je pojem zdrobnělý,
přišel jsi na to, příteli?
Od kulatého poklopu v zemi jdi,
ceduli Růžová budeš mít za zády.
Pomocnou ruku teď Zdeněk ti podá,
sílu a odvahu na poslední úsek cesty ti dodá.

Západně panorama kostela s věží zříš,
tím směrem k náměstí poběžíš.

6. Zastavení

Postředu města se rozhlédni,
ale z cesty nesejdi. Všimni si zajímavých domů,
kašny a sochy svatého Jana Nepomuckého k tomu.
Středem města vede rušná cesta,
přes ni se vydej, dům s číslem popisným 35 hledej, ten židovským
občanům patřil,
ještě předtím, než jsi světlo světa spatřil.
Tři tečky v questu pro kód jsou,
číselné označení pro odemknutí zámku k pokladu ponesou.
To číslo domu, před kterým teď stojíš,
na první dvě místa doplníš.
Kochej se krásou tohoto města,
najez se, napij se, ať nepraskne ti vesta.
Poslední průvodce Tal se tě ptal:
Chceš něco vědět? Odpověď ti bude sedět.
Chybí ti v tajence písmena dvě,
najdeš je v místě, kde historie Jevíčka uložena je.
Stále směřuj ke kostelu,
u něj přes silnici uvidíš stát sochu v šeru. Její tvář je k cíli otočena,
zde je tvá cesta téměř ukončena.

7. Zastavení

Ještě než k pokladu se dáš,
dvě písmena tu na stěně do tajenky máš.
V portálu nad vstupem čtyři tajemné znaky jsou.
Nyní obzvlášť zapni mysl svou.
Ten úplně vpravo sedmičku znamená, tobě snad nějaké písmeno
připomíná?
Třetí místo tajenky zeje prázdnotou, tak rychle použij tužku svou.
Chybí ti už jen poslední písmeno,
vzpomeň na prvního průvodce a jeho jméno.
Začáteční písmeno odpověď ti dá.
Teď jen chceš vědět, co tajenka znamená?
Otevři dveře, směle vejdi,
truhlici s pokladem uvnitř najdi.
Kódový zámek skříňku střeží,
dvě známá čísla otevřou ji stěží.
Sedm průvodců se s tebou loučí,
naše společná cesta tímto možná končí.
Náš počet ti poslední číslici kódu dá,
tím bude pro tebe skříňka s pokladem volně přístupná.
Kochej se, razítkuj, prospekt si vem,
co jen k prohlédnutí je, vrať zpátky sem.

Je-li ti cesty málo a další putování
by ti za to stálo,
za konec Jevíčka může vést tvá cestička.
Dej se směrem na Svitavy,
je tam druhý židovský hřbitov starý.
Mapa tě k místu dovede.
Věříme, že se ti to povede.
Naše osudy
snaž se na paměti mít, abychom mohli na světě
společně v klidu žít.

Autorky hledačky: Mgr. Jitka Budigová, Mgr. Magdaléna Havlíčková, Mgr. Jana Junková, Mgr. Blanka Mauerová, Mgr. Helena Ulčová

To je ten dům,
co stal se azylem židovského lidu,
kde snažili se zpříjemnit jim život, dát jim trochu klidu.

