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.

❶ Nad branou mšeckého zámku se nachází šlechtický erb, v jehož středu
je umístěný jiný, menší erb. V levé polovině menšího erbu se tyčí věž na
skále a v pravé polovině stojí obilné snopy. Kolik těch snopů je?

⃝
❷ Od zámku se vydej směrem ke kostelu a branou vyjdi na malé náměstí,
po jehož levé straně, v prudké zátočině silnice, se nachází patrová budova
Úřadu městyse Mšec. Na fasádě budovy vyhledej zlatou barvou vyvedený
římský letopočet. Které písmeno (pozor, písmeno, nikoliv číslice!) se v letopočtu vyskytuje čtyřikrát?

Další hledačky najdeš na www.mas-rakovnicko.cz

⃝

mšec, srbeč

❸ Od budovy úřadu městyse pokračuj do centra Mšece ulicí kolem pošty. Na konci ulice stojí nárožní dům čp. 51, zvaný U Kněžáků. Podle pověsti
z domu každou noc vychází strašidelný průvod jeptišek. V jižním průčelí
domu jsou ve výklencích umístěny sochy svatého Josefa a svatého Jana Nepomuckého. Kterou ručkou Ježíšek tahá svatého Josefa za vousy?

Od zámku k zámečku
románovým podlesím

CCA 4 KM / STŘEDNĚ NÁROČNÁ - PRUDKÝ SESTUP DO SRBEČSKÉHO ÚDOLÍ /
POUZE PRO PĚŠÍ, NA KOLE LZE PŘEJEZD ZE MŠECE DO SRBČE ABSOLVOVAT PO SILNICI,
PRO KOČÁRKY NENÍ TRASA VHODNÁ
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 zámku k zámečku románovým Podlesím začíná u zámku ve Mšeci. První
polovina stanovišť se nachází ve Mšeci, druhá polovina v Srbči, kam tě ze Mšece dovede
žlutá turistická trasa. Cíl hledačky je v zámečku v Srbči, v jehož přízemí se nachází útulná
kavárna, která zároveň slouží jako turistické informační místo a prostor k pořádání výstav
a koncertů.
Krajina, kterou hledačka vede, se nazývá Podlesí. Právě sem, do okolí Srbče a Mšece
umístil spisovatel Václav Beneš Třebízský (1849-1884), který se narodil v nedaleké Třebízi, děj svého nejznámějšího literárního díla, kterým je román Bludné duše. Jeho příběh
se odehrává v období selských bouří v době vlády císaře Josefa II. Děj se točí kolem
tajemného poutníka Refundy, který se po mnoha letech vrací do zdejšího kraje, aby
vyplnil poslední přání své zemřelé lásky a osvobodil zdejší utiskovaný lid.
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❹ Od domu U Kněžáků pokračuj nahoru kolem obchodního domu až ke
škole. U školy přejdi přes hlavní silnici k restauraci Na Knížecí a ulicí vlevo
kolem restaurace dojdi na starý mšecký hřbitov. V bývalé márnici je umístěna zajímavá expozice o historii hřbitova, hřbitovních pověstech a pověrách a
také o předčasně zemřelém mšeckém básníkovi 19. století Jaroslavu Herdovi.
Zjisti, jak se jmenuje Herdova povídka, která vyšla 25. listopadu 1880.

⃝ ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
❺ Ještě než starý mšecký hřbitov opustíš, čeká tě ještě jeden úkol.
Vyhledej náhrobek Antonína Zimmermanna, řídícího učitele v Malkovicích,
a zjisti, který kameník náhrobek zhotovil.

AD. ⃝⃝⃝⃝⃝ VE SLANÉM
❻ Ze hřbitova se přesuň zpět na rozcestí u restaurace Na Knížecí a dej se
vpravo po žluté turistické trase do Srbče. U kostela v Srbči najdi venkovní
vchod do kostelní věže. Až se ti podaří vchod najít, spočítej, kolik řad kamenů
je ve zdi nade dveřmi až po úzké okénko nad vchodem (řady počítej od horní
hrany kamenného ostění vchodu k dolní hraně kamenného ostění okénka).

⃝⃝
❼ Na jednom z opěrných pilířů kostela je vytesaný letopočet. Začíná jedničkou a končí sedmičkou. Opiš si i zbývající dvě číslice. Letopočet udává rok
zahájení přestavby kostela do současné podoby.

1
7
⃝⃝
⃝⃝

❽ Na návsi před kostelem vyhledej pomník obětem 1. a 2. světové války. Opiš si
příjmení muže se jménem Oldřich.

⃝⃝⃝⃝⃝⃝
❾ Projdi kolem samoobsluhy do západní části návsi, do parčíku, který nese jméno
vlasteneckého kněze a spisovatele Václava Beneše Třebízského, autora románu
Bludné duše. V parčíku najdi spisovatelův pomník a opiš si 21. písmeno z řádku,
který začíná slovem „KTERÝ“

⃝
❿ Z parčíku V. B. Třebízského je to už jen pár kroků k zámečku v Sbrči.
Stojí dole pod dětským hřištěm. Nemůžeš ho přehlédnout. V západním průčelí
srbečského zámečku, tj. na té straně, kde je vchod do kavárny, se nachází 19 oken.
Kolik z nich je slepých (zazděných)?

⃝
Žolík) V blízkosti pomníku padlých vyhledej dům, který má v průčelí prosklený
výklenek s mariánskou soškou. Dům má klenutý vjezd do dvora. Jaké číslo popisné
dům nese?

⃝⃝

Kód: ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿

žolík: ⃝
„Či jste nikdy neslyšeli o bludičkách,
o jich kouzelné moci, o jich neodolatelné přitažlivosti, o jich podivném svitu, kterýmž poutník - chodec pozdní omámen, oslněn zapomíná na všecko, na domov, na svůj život, na svou
duši, a hyne neoplakán, neoslzen? Jen ta bludička mu svítívá nade hrobem každinkou noc.
A v Podlesí o nich uměli vyprávěti, že posluchači bylo úzko u srdce a neveselo ve hlavě za
těch zkazek pohádkářů. Jsou prý v těch světélkách duše nejhezčích dívek, kteréž se mstí
hochům za nevěrnou lásku. A o té mstě, jež neznala smilování, kolovaly příšerné řeči mezi
lidem v Podlesí. Za Jiřicemi kmitávala se také taková bludička. Pamatovali ji pradědové
a třepetává se tam dodneška. Na Podlesí leckdo se odvážil zažehnati bludičku; ale jaktěživ to
nikdy nikomu za to nestálo. Takového zaříkávatele nejdříve za sebou přilákala a zavedla ho,
že o něm vícekrát ani slechu nebylo.“
(V. B. Třebízský - Bludné duše)
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
1) 3, 2) C (MDCCCCXXIII), 3) PRAVOU, 4) Z LÉKÁRNY, 5) AD. HAVEL V SLANÉM, 6) 14, 7) 1877, 8) SKOLIL,
9) R, 10) 2, 11) 14, SPRÁVNÝ KÓD: 3crke47kr2, ŽOLÍK: 4

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 zámku k zámečku románovým Podlesím“
vznikla v rámci realizace projektu spolupráce Místní akční skupiny Rakovnicko
a Místní akční skupiny Mezi Hrady „Křivoklátsko. Nové i tradiční“
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