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!

❶ Poblíž sušárny teče potok a přes něj vede silniční most. V okruhu padesáti
kroků kolem mostu najdi objekt označený na fasádě reliéfním symbolem blesku
a opiš letopočet, uvedený na zdi pod bleskem.

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.

❷ Z dolní návsi přejdi na sousední, výše položenou náves před zámkem a najdi
budovu obecního úřadu. Má novou, barevnou fasádu, takže ti hned padne do oka.
Štítová strana budovy (ta, která je obrácená k silnici a vedou po ní okapové svody)
je pěkně dekorovaná čárami, vlnovkami, spirálami a dalšími ornamenty. Tvým
úkolem je spočítat všechny kosočtverce, které štítovou stranu zdobí. Některé jsou
ležaté, jiné stojaté, některé prázdné, jiné s tečkou či oválkem uvnitř. Kolik je jich
dohromady? Počítej pečlivě a raději dvakrát!

Kolešovice

Od unikátní sušárny chmele
ke hrobu kontradmirála
Cca 1,5 km / Nenáročná, malé převýšení / Pěšky, na kole, s kočárkem
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.
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 unikátní sušárny chmele ke hrobu kontradmirála začíná u historické sušárny
chmele na dolní návsi v Kolešovicích (Kolešovice 51, silnice směrem do Pšovlk). Odtud vede
trasa hledačky nahoru na sousední náves před zámkem a odtud kolem kostela a ulicí kolem
pošty (silnice směrem do Hořesedel) na třetí kolešovickou náves, zvanou Hajplon. Z Hajplonu pokračuje trasa na místní hřbitov. Hřbitov je posledním zastavením hledačky, odtud se
po splnění posledního úkolu vrať stejnou cestou do vsi.
Pečlivě zrekonstruovaná historická sušárna chmele v Kolešovicích je zřejmě jedinou
fungující tzv. selskou sušárnou chmele v Česku, která je přístupná turistům. V minulosti stála sušárna chmele u každého většího chmelařského statku. V éře kolektivního
zemědělství po roce 1948 však tyto malokapacitní sušárny vystřídaly mamutí družstevní
sušárny. U historické sušárny chmele v Kolešovicích se nachází i malá tyčová chmelnice,
ve které si poslední srpnovou sobotu můžeš vyzkoušet, jak se chmel sklízel v době, kdy
práci lidí ještě nepřevzaly strojní česačky, kdy se ještě chmelové hlávky otrhávaly ručně.
Více se dozvíš na chmele.webnode.cz.

⃝⃝
❸ Naproti budově obecního úřadu stojí v parku štíhlý pískovcový sloup z roku
1714, na němž se v minulosti nacházela socha Panny Marie. V současnosti je sloup
bohužel bez sochy. Na podstavci je vytesaný výjev, znázorňující modlitbu skupiny
lidí u kříže. Kolik postav je na obrázku celkem? Dívej se pozorně a nezapomeň
započítat i postavu na kříži, tělo ukřižovaného Krista!

⃝
❹ V parku na návsi před zámkem tě čekají ještě další úkoly. Nejprve najdi Lípu
tisíciletí. Která to je, ti prozradí kámen s pamětní deskou, umístěný před ní. Z desky
zjisti název měsíce, ve kterém se Lípa tisíciletí sázela.

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

⃝⃝⃝⃝
❾ Z návsi Hajplon se vydej po cestě, která vede kolem domu čp. 12, na hřbitov a
spočítej přitom všechny břízy, které rostou podél cesty od posledních domů (respektive od sloupu elektrického vedení označeného identifikačním kódem RA1043) až ke
hřbitovu. Bříza je ten strom s bílou kůrou ;-). Kolik bříz jsi napočítal(a)?

⃝
❿ Na hřbitově vyhledej hrob kontradmirála Otto Hermanna, který za první světové války velel rakousko-uherské válečné lodi S.M.S. Kaiser Karl VI. Opiš si data jeho
narození a úmrtí. Obě data pak rozděl na jednotlivé číslice a ty pak seřaď za sebou
do řady od nejnižší po nejvyšší (příklad: 1. 3. 1900 - 6. 8. 1986 → 1 3 1 9 0 0 6 8 1
9 8 6 → 0 0 1 1 1 3 6 6 8 8 9 9). Hrob kontradmirála Herrmanna se nachází u zdi
v zadní, nejstarší části hřbitova, ohrazený ozdobným kovovým plůtkem. Náhrobní
nápis je v němčině (Hier ruhet Contre-Admiral Otto Herrmann…). Víš, co znamená zkratka S.M.S. před názvem lodi? S esemeskováním to nemá nic společného.
Znamená to Seiner Majestät Schiff, tj. loď Jejího Veličenstva.

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
Žolík) Najdi na hřbitově hrob dívky z fotografie a opiš si její jméno.
Nápověda: Hledej na zdi.

❺ Od Lípy tisíciletí se přesuň k pomníku padlých v bojích za osvobození naší vlasti
v letech 1939-1945 a vypátrej příjmení akademického sochaře, který se společně
s architektem Černým na vytvoření pomníku podílel. Příjmení sochaře najdeš přímo na pomníku, ale musíš pozorně hledat!

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
❻ Blízko pomníku se tyčí sloup z roku 1717, na kterém v minulosti stála socha
svatého Šebestiána. Na podstavci je vytesaný věnec ovinutý kolem sedmiřádkového
německého nápisu, který začíná slovem „VON“ a končí slovem „JAHR“. Srovnej ve
správném abecedním pořadí začáteční písmena všech slov v nápisu (jedno slovo =
jeden řádek). V českém překladu nápis hlásá, že sochu věnovali občané Kolešovic.

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
❼ Opatrně přejdi silnici a postav se proti čelní straně kostela (před dvoukřídlá
dřevěná vrata). Nad vchodem do kostela je obdélné prosklené okno, složené
z čtvercových tabulek skla. Spočítej, kolik těch tabulek je. Bude-li některá tabulka
rozbitá či bude-li chybět úplně, započítej ji také! Kostel sv. Petra a Pavla v Kolešovicích má zajímavou minulost. Hrabě Olivier Wallis, vlastník zdejšího zámku, věnoval
v roce 1739 kostelu kopii obrazu Madonna della Lettera (Panna Marie s dopisem),
jehož originál se nachází v sicilské Messině. Kopii požehnal sám tehdejší papež Benedikt XIII. Věřící obraz velice uctívali a Kolešovice se díky němu staly hojně navštěvovaným poutním místem. Rostoucímu významu kostela chtěl zbožný hrabě Wallis
přizpůsobit i jeho velikost. Započatou přestavbu však ukončila jeho smrt a kostel
zůstal nedokončený. Proto má dodnes jen jednu ze dvou plánovaných věží.

⃝⃝

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
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Další hledačky najdeš na www.mas-rakovnicko.cz

⃝⃝⃝⃝

❽ Ulice kolem pošty (směr Hořesedly) tě od kostela dovede na další náves. Na
její západní straně stojí poničená socha svatého Víta, která této části Kolešovic dala
název. Říká se tady Hajplon, což je zkomolenina německého názvu Vítské náměstí
(Veitsplatz – v místním dialektu Veiplo). Jdi k soše a pozorně se rozhlédni kolem
sebe. Až uvidíš dům číslo popisné 11, opiš si letopočet v jeho štítě.

Hledačka „Od unikátní sušárny chmele ke hrobu kontradmirála“
vznikla v rámci realizace projektu spolupráce Místní akční skupiny Rakovnicko
a Místní akční skupiny Mezi Hrady „Křivoklátsko. Nové i tradiční“
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