Líbí se ti ta představa? Tak nečekej, až si tě Štěstěna najde
a jdi jí vstříc! Vydej se na Křivoklátsko a Rakovnicko a zahraj
si questing. Questing čili hledačka je zábavná hra, při které si
užiješ vzrušení lovce pokladů. Při questingu postupuješ od hádanky k hádance, od šifry k šifře, a když všechny hádanky a šifry
správně vyluštíš, čeká tě v cíli radost z vítězství.
Další hledačky najdeš na www.mas-rakovnicko.cz

Velká buková,
křivoklát

Od rozhledny lesem
do podhradí křivoklátu

CCA 3,3 KM / STŘEDNĚ NÁROČNÁ - PRUDKÝ SESTUP DO KŘIVOKLÁTU /
POUZE PRO PĚŠÍ, NELZE ANI S KOČÁRKEM, ANI NA KOLE
Tvým úkolem je sestavit desetimístný kód, který otevírá dveře trezoru s pokladem.
Kód se skládá z číslic a písmen, která získáš na trase hledačky, pokud správně
vyřešíš zadané úkoly. Některé úkoly zvládneš levou zadní, u jiných ovšem budeš
potřebovat trpělivost, pozorné oči a špetku detektivního důvtipu. Pokud si nebudeš jistý(á), že jsi všech deset číslic a písmen v kódu vyluštil(a) správně (anebo se
ti některé vyluštit nepodařilo), můžeš v takovém případě použít žolík. Žolík je jedenáctý úkol, který ti vynese jeden znak navíc, kterým pak můžeš nahradit kterékoliv
písmeno nebo číslici v kódu.

❶ Turistická rozhledna ve Velké Bukové byla vystavěna v letech
2008-2009. Stála téměř 6 milionů korun. Zjisti na informačním panelu
před rozhlednou přesnou sumu!

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ Kč
❷ V ulici, která tě vede od rozhledny do vsi, najdi dům čp. 75 se žlutým
plotem. Dům má ve štítu letopočet. Letopočty mají ve štítech i dva následující domy (čp. 72 a čp. 8) na stejné straně ulice. Všechny tři letopočty sečti
jako prostá čtyřciferná čísla.

⃝⃝⃝⃝ + ⃝⃝⃝⃝
+ ⃝⃝⃝⃝ = ⃝⃝⃝⃝
❸ Až dojdeš na náves, vyhledej dům čp. 56. Mezi okny v přízemí objevíš
nenápadnou pamětní tabulku, která ti prozradí, která významná rodina
v domku bydlela. Byla to:

RODINA ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
❹ Pod rybníkem v dolní části návsi stojí nevelká budova z šedých cementových cihel a s novou střechou. Nad plechovými vraty má výrazný nápis.
Z písmen, která nápis tvoří, vyber to, které stojí v abecedě nejdál.

⃝
❺ Pokračuj po červené trase. Brzy dojdeš k pomníku obětem světových
válek. Z nápisu na pomníku si opiš slovo, které obsahuje písmeno „Č“.

⃝⃝⃝⃝⃝⃝
❻ Na začátku chatové osady za Velkou Bukovou stojí vlevo při cestě dřevěný
kříž. Jakého druhu jsou stromy, které má kříž po svých stranách.

⃝⃝⃝⃝

Kaplička omšelá,
v ní socha stojí,
sama, samotinká,
v noci se bojí.
❾ Za mostem nepřehlédneš robustní dům, jehož vstupní schodiště zdobí
kamenné koule. V okenních mřížích v přízemí domu bylo jako dekorativní prvek
použito jisté písmeno, vsazené do kruhu. O jaké písmeno se jedná?

⃝
❿ V sousední nárožní budově čp. 142 sídlí pošta. Původně to ovšem byla spořitelna, jak prozrazuje i alegorická socha Spořivosti, umístěná nad vchodem. Socha
představuje ženu, která vkládá minci do pokladničky. Ve které ruce žena minci drží?

⃝
V ⃝
P⃝
R ⃝⃝⃝
A V É nebo ⃝
V ⃝
L ⃝
E ⃝⃝
V É ?
Žolík) Ve štítu téže budovy bývalé spořitelny se nachází znak se dvěma věžemi
a zvířetem, které drží královskou korunu. Co je to za zvíře? Znak patří nedalekému městu, ve kterém sídlila mateřská společnost křivoklátské spořitelní filiálky.
Zvíře ze znaku dalo tomu městu jméno.

⃝⃝⃝

Kód: ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

Pozor! Správné sestavení desetimístného kódu není spojeno s žádnou hmotnou
odměnou, s žádným opravdovým trezorem, z něhož se po zadání kódu vysype
hromada zlata. Tvou jedinou odměnou bude radost, že se ti tuto hledačku podařilo vyřešit. Správné řešení soutěžních úkolů najdeš v pravém dolním rohu tohoto
herního plánu.
Hledačka Od rozhledny lesem do podhradí Křivoklátu začíná ve Velké Bukové
u turistické rozhledny. Odtud vede trasa hledačky po červené turistické trase do
Křivoklátu. Přímo v Křivoklátu se nacházejí stanoviště č. 8 až 10 a rovněž i doplňkový úkol (žolík). Od čísla 8 leží stanoviště mimo červenou turistickou trasu, snadno
je však najdeš. Všechny jsou kousek od sebe v jedné ulici. Nápověda u příslušného
čísla tě bezpečně povede. Hledačka je dlouhá něco málo přes 3 kilometry.

❽ U patníku z předchozího úkolu opusť červenou turistickou trasu a dej se po
chodníku vlevo do centra Křivoklátu. Vlevo před mostem přes Rakovnický potok
stojí kaplička s mariánskou sochou. Sochu věnoval rolník Václav Kratina z Velké
Bukové. Ve kterém roce?

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿

žolík: ⃝
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:

⃝
D⃝
U ⃝⃝
B Y ⃝⃝
L Í ⃝
P ⃝
Y ⃝⃝
J A⃝
V ⃝⃝⃝
O R Y
❼ Až za chatovou osadou vejdeš do lesa, brzy se vlevo mezi stromy začne
objevovat majestátní silueta hradu Křivoklátu, která tě pak bude provázet
po zbytek cesty. Do městyse Křivoklátu sejdeš po točité pěšině, která končí
v úzké uličce mezi domy. Ulička ústí na chodník u silnice. V ústí uličky se
zastav a podívej se doleva. Na rohu domu tam stojí patník. Jaké má číslo?

⃝⃝

1) 5 777 386 Kč, 2) 1928 + 1926 + 1925 = 5779, 3) RODINA TYRŠOVA, 4) Z, 5) OBČANÉ, 6) LÍPY, 7) 26,
8) 1769, 9) Z, 10) V PRAVÉ, 11) RAK, KÓD: 85VZBP66ZR, ŽOLÍK: K

Kdo by alespoň jednou nezatoužil najít poklad, získat
tajnou mapu k pirátskému zlatu a prožít dobrodružství jako
z románu! S jistotou Sherlocka Holmese louskat zapeklité šifry
a v cíli pak triumfálně odklopit víko okované truhly a blaženě
ponořit ruce do zvonivého zlata a blyštivých diamantů!

Hledačka „Od rozhledny lesem do podhradí Křivoklátu“
vznikla v rámci realizace projektu spolupráce Místní akční skupiny Rakovnicko
a Místní akční skupiny Mezi Hrady „Křivoklátsko. Nové i tradiční“

Od rozhledny lesem
do podhradí Křivoklátu

