
Pojď se projít s námi krajinou z dob dávných,  
tehdy lidí na Zemi bylo ještě pomálu, 
Pojď po okolních stezkách, stepích chladných, 
kdy ukrýt se dalo jen pod skálu.  
 
Když do konce cesty vydržíš,  
vyluštíš nějakou tu hádanku, 
tajemný předmět za odměnu obdržíš 
toť památka na mne – šamanku.  
 

Hledačka ŠAMANKY Z DOBY 
LEDOVÉ 

POKYNY K HLEDAČCE: 
1. Vždy si pozorně přečtěte celý odstavec 
2. Ke každému odstavci se váže nějaká hádanka 

nebo luštění. 
3. Hledané slovo dopiš do připravených políček u 

každého odstavce. 
4. Písmeno s příslušným číslem patří do 

závěrečné tajenky. 
5. Pokud závěrečnou tajenku vyluštíš, dostaneš 

možnost získat odměnu od své průvodkyně – 
šamanky z doby ledové. 

OBTÍŽNOST HLEDAČKY: Velmi snadná.  
DĚLKA HLEDAČKY: Asi 1,0 km, klidným tempem a 
beze spěchu 1 – 2 hodiny. 
KDY JE VHODNÉ HLEDAČKU PROCHÁZET? Je 
sice přístupná celoročně, ale je vhodné ji absolvovat 
ve dnech školního vyučování, kdy je přístupné školní 
muzeum.  
VYBAVENÍ NA CESTU: Papír, tužka, záznamový 
arch s hledačkou (ke stažení na stránkách školy, 
v infocentru) 
ZAČÁTEK HLEDAČKY: U vstupu do infocentra 
v Předmostí (zastávka MHD Přerov – Předmostí, 
Dům služeb). 

Otevírací doba infocentra Přerov – Předmostí  

Zimní období 
(od 1. 4. do 31. 10.) 

Letní období 
(červenec, srpen) 

Po – Pá:    9.00  – 12.00        
                  12.30-16.30 

Út – Pá:  10.00 – 12.00 
               12.30 – 16.00  

So:              10 - 15 So:          10.00 – 15.00 

 
Tak poutníče, vítej tedy v Předmostí,  
sošky, rytiny se tady jednou naleznou, 
po tisíci letech mnoho klů a kostí, 
při těžbě spraše z hlíny vylezou 

Běhají tu kolem spousty mamutů,  
A já provedu tě dávným časem,  
též představím Ti celou svou tlupu, 
v těchto dobách živi jsme hlavně masem. 
 
1/____________________________________ 
Od infocentra mírně z kopce běž,  
tam kde socha z travertinu stojí,  
ta socha připomíná úzkou věž, 
a náš první úkol se k ní pojí.  
 
Jeden z nás vyřezal tu do klu ženu,  
i v dnešní době má velkou cenu. 
Jméno podle místa kde byla nalezena, 
Do muzea byla převezena. 
 
Na travertinové soše je zobrazena geometrická 
rytina, přesně stejná, jaká byla v Předmostí 
nalezena. Koho tato rytina připomíná?    
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2/__________________________________ 
Jakmile splníš úkol první,  
k infocentru zpět se vrať. 
Rozhlédni se - zastavení druhé  
bude Tě teď zajímat.  
 
Prohlédni si obrázek – rekonstrukci krajiny na 
informační tabuli číslo 2 a pak zapiš názvy obou 
vrcholů čnících nad terén tehdejší tundry:                                                                     
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3/____________________________________ 
Pak doprava jdi – cestou lesní, 
asi 100 m dlouhá bude trať,  
Na konci té krátké cesty 
po schodech musíš vyšplhat.  

  
Až po šestnácti schodech vlevo vystoupáš, 
uvidíš zbytky po pravěké hostině. 
Kolik koster zvířat za sklem spočítáš? 
To za potravu posloužilo mé rodině!!!  

 

      

Kolik cedulek objevených zvířat je možné 
napočítat za sklem? Číslo zapiš slovem: 
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A povím Ti více i o našem jídelníčku: 
Nemáme nůž, příbor, talíř, lžičku. 
Jíme maso, plody lesa,  
u jahod mé srdce plesá. 
 
Naopak nemám ráda kořínky,  
to pojím radši sušené rostlinky. 
Když totiž přichází krutá zima, 
jídla je málo – a to není prima!!!. 
 
Však my se vždy nějak uživíme, 
skoro všechno totiž sníme. 
Lovce máme úspěšné, dobré mají zbraně, 
celý kmen spoléhá se jenom na ně. 
4/____________________________________ 
Po schodech zpět dolů pomalu sestupuj 
do zelené branky kroky své si nasměruj, 
Nech se vést cestou z dlažebních kamenů, 
až přijdeš k velkému šedivému balvanu. 
 
Svou mysl o 25 000 let nazpět nachystej, 
zde žila tlupa cizí, časy to byly nejisté.  
Mařili nám lov, unášely ženy, 
kouzla má proti nim nebyly vyslyšeny.  
 
Všichni muži té tlupy mě chtěli za ženu, 
věřila jsem, že jim to z hlavy vyženu.  
Pak se mi ale zalíbil jejich lovec jeden,  
byla jsem jak omráčena prudkým jedem. 

Má tlupa proti tomu vztahu brojila,  
jako šamanka jsem se více hodila.  
To bych ale bez muže, bez dětí žít musela,   
takový život jsem si ani přestavit nechtěla!!!  
 
Oči mám hluboké jak lesní tůně,  
uzdravím lidi, když kdokoliv stůně, 
postavu mám tak akorát,  
co více si ještě můžu přát? 
Jako šamanka jsem důležitá pro svůj kmen,  
já však nechci sama kráčet životem!!! 



 

 

Jak tohle všechno asi dopadne,  
bylo pro mne dlouho záhadné.  
Tragický konec asi nikdo nečekal,  
dlouhý boj s cizími mou tlupu vyčerpal.  
 
Z těchto bojů pak po uplynutí 25 000 let 
oněměl úžasem snad celý svět:  
Na zahradě jednoho ze zemanských dvorů,  
našli pozůstatky dvaceti lidských tvorů.   
 
Jak se jmenoval zemanský dvorec, v jehož 
blízkosti byly v roce 1894 nalezeny pozůstatky 
20 jedinců zjistíš po pročtení nápisu vytesaného 
na kamenné tabuli na velkém balvanu (pozů- 
statek Skalky). Zapiš název majitele dvorce:  
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5/____________________________________ 
Když boje skončili, řekl jen, že si mě chce vzít,  
nezbylo mi, než své blízké opustit.  
Jakmile jsem ho zase viděla,  
a dokonce v jeho blízkosti seděla,  
všechno špatné musela jsem mu odpustit,  
a už jen doufat, že spolu budem dlouho žít.  
 
Krajina zdejší je suchá, studená a nevlídná, 
však kdo se vyzná, zvládne přežít, 
Ta oblast mu vše k životu dá –  
úkryt, vodu, oděv, hojnost zvěři.  
 
Jaro – léto – podzim – zima? 
V době ledové teplo jen málo známe, 
v našich časech vládne drsné klima 
do přístřešků, do jeskyní v mrazech zalézáme.  
V minulosti se pravidelně střídaly doby ledové a 
doby  
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(nápovědu najdeš na jedné z  infotabuli 15 met- 
rů jihovýchodním směrem od balvanu). Své  
kroky nyní nasměruj vlevo od těchto infotabulí a 
z areálu vyjdi ven zelenou brankou.  
 

6/____________________________________ 
Pokud silnici přejdete,  
na protější chodník dojdete. 
Odsud vpravo kroky své nasměruj,  
mezi parkovištěm a hřištěm v cestě pokračuj. 
 
Stín poskytne Ti 8 mladých lip, 
co ještě více můžeš chtít? 
Své kroky teď k severu nasměruj,  
mírně do kopečka v cestě pokračuj.  
 
Za nejposlednějším domem z panelů, 
najdeš ještě jednu informační cedulu.   
Z ní vyčteš odpověď na naši poslední otázku,  
řešení tajenky už visí na vlásku.  
 
Ještě s nejnovější módou Tě seznámím,  
pak se s Tebou rozloučím. 
Zase jiným chci na cestě za poznáním radit,  
snad je historie začne trochu bavit... 
 
Oblečení máme z kůže, 
každý z nás ho nosit může. 
Zatím ještě nevyšlo z módy,  
všichni na něj pějí ódy.  
 
Jak se jmenuje jednoduchý nástroj na 
propichování kůží nalezený v Předmostí? 
(Nápovědu najdeš na informační tabuli naproti 
lékarny). Jméno  nástroje vepiš:  
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7/____________________________________ 
Kráčej cestou dolů z kopce,  
až přijdeš k autobusové zastávce. 
Tam využij nejmodernější techniku, 
a hned budeš na protějším chodníku.  
 
Nyní proti Tobě škola stojí,  
pro Tebe však důležitý je to bod:  
Hlavním vchodem dovnitř vejdi,  
a tam spatříš mne i můj rod.  
 

Tušíš správně, už nejsem šamankou,  
opustila jsem kouzla i tlupu svou, 
nyní jsem jen prostá žena,  
tím svým lovcem omámena. 
 
A jak ten čas kolem letí,  
mou hlavní starostí jsou naše děti. 
Teď už víš, jak žiji, jak vypadám,  
hádanku Ti proto dám:  
 
Jak se jmenuje místo, kde je možné spatřit 
zamilovanou dívku z tohoto příběhu, která 
opustila svou tlupu a našla novou rodinu?  

 
      1        2        3       4       5       6               7       8       9      10     11     12                                        

Dívka i její nový rod je zde ke spatření v životní 
velikosti.  A protože kdysi bývala i významnou 
šamankou, za Tvé úspěšné putování od ní 
obdržíš kouzelný předmět.  
 
TIRÁŽ: Quest vytvořili v rámci projektu  

 
 
 

žáci 6.B ze ZŠ J.A. Komenského v Přerově – 
Předmostí v roce 2018. Všechny zde zmíněné 
nálezy jsou reálné, samotný příběh a jeho 
rozuzlení je dílem fantazie a představ žáků.  
 
Quest vznikl za podpory společností: 
                                              

 

              

http://tajnyzivotmesta.cz/


  

 


