Z krásné vily se tóny linou,
to proto, že se tu místní umělci líhnou.
Kdysi ale před domem parkoval hradecký kočár,
budovu totiž projektoval architekt
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Jestli jsi správně plnil úkoly,
vrať se zpátky do domku Němcové Boženy,
tam prohlídku za svou práci dostaneš,
a ještě něco na památku si odneseš.
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ČERVENOKOSTELECKÝ
QUEST

Červenokostelecký quest v roce 2019 vydalo
Městské kulturní středisko Červený Kostelec
ve spolupráci s Cestovním a informačním
centrem Červený Kostelec a Vlastivědným
spolkem.
Text: Richard Švanda
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O hledačku se stará Cestovní a informační
centrum Červený Kostelec
Telefon +420 498 100 657
Mobil +420 724 088 587
e-mail info@cervenokostelecko.cz
Web www.cervenokostelecko.cz

Tajenka

1

Obtížnost questu:
fyzicky i intelektuálně snadný.
Délka questu: 3 km, doba cca 60 minut.
Doporučené vybavení na cestu:
tužka, nadšení, dobrá nálada.
Start questu: náměstí u radnice v Červeném
Kostelci.
Cíl questu: Domek Boženy Němcové – zahrada.
Adresa: ulice Boženy Němcové 127
Otevřeno: úterý až neděle (květen–září)
od 10 do 16 hod.
Vhodné roční období pro tento quest: každé.
Poznámka: místy hůře dostupné pro vozíčkáře.
Odpověď na otázku, proč se Červený Kostelec
nazývá „Červeným“ naleznete v tajence tohoto
questu. V cíli obdržíte drobnou pozornost
za účast. Hledaná slova napište do prázdných
okének. Písmeno, které je označeno v tajence
číslem, vepište do koncové tajenky.

A chceš–li ještě jednu hádanku,
zajdi do zahrady za domečkem,
tam najdeš odpočívající dívenku,
jejíž jméno začíná písmenkem véčkem.
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POKYNY K PLNĚNÍ OTÁZEK QUESTU
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Questing vyvinula nestátní nezisková
organizace Vital Communities ve Vermontu,
USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné
obchodní známky. Více na www.questing.cz
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Vítá Tě naše město,
drahý nám turisto!
Město symbolizuje červená barva,
vyplněním questu zjistíš,
proč zrovna ta!
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A hned vedle vidíš faru,
jakou ta má vlastně barvu?
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Farnost s kostelem je tuze stará,
ve středověku jako
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uděláš.
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Byl to mistr řezbář a také léčitel,
poznal v člověku chorobu,
kterou lékař neviděl.
Jeho však zajímaly stavy lidské mysli,
kterou se dnes para

nazývaná.
Tento název latinský město pojmenoval,
dříve ale opevněnou tvrz s kostelem znamenal.
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A tu už začíná Koubovka,
a tato otázka bude pěkná bojovka,
vždyť tady v ateliéru před námi,
kdysi se vyráběly sochy, obrazy i varhany.
Příjmení člověka, kterého hledáš, najdeš,
když správně z přesmyčky příjmení FAKAK
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Drahý turisto odpovědi questu hledající,
stojíš nyní na náměstí před radnicí.
A od ní vlevo cesta jdoucí,
která se kdysi po rybě,
kterou si o Vánocích dáváš,
volala jmenovitě
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nahání.
11

5

5

O kousek dál projdeš kolem velké budovy
šedé, toť chlouba textilnictví v Kostelci byla,
dnes už jenom místo opuštěné,
a jen vzpomínka na jejího zakladatele
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A jméno má kostel podle jednoho světce,
který má svátek 25. července.
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Její manžel, zdejší policista, nebyl žádný
pacifista. Všem tady strach naháněl, když
pašeráky proháněl. Strachy vždycky jen
jeho příjmení do okolí volali, že je

.

Poblíž kostel červené barvy,
věže měl mít dvě,
však jen jedna stojí tady.
Druhou kostel ovšem nemá,
zjisti koho je to chyba
R

A naproti domek, kde velká spisovatelka
žila, později napsala i jednu povídku podle
vzpomínek, když tu u nás byla.
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zbyla.
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Lidé tu budovu díky výšce dobře znali,
jako
M
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A začíná temný les,
kudy jednou tkadlec přízi nes‘.
Nebál se cesty lesem, i když pověry
mu k obezřetnosti radí,
že v tomhle lese žijí
.
18
Tu náhle u studánky se otočil
a hrůzou do vzduchu vyskočil.
Ten tvor tak dlouhý, že měřil dva sáhy a dva
lokty.
Ukázalo se, že strach má velké oči,
tkadlec jen svou fantazií zkouší.
Od té doby se však říká,
že v Občině na vás ten tvor číhá.
A u nás ve městě máme souborek,
který se od té doby nazývá
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ji pojmenovali.
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myslí.
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