
O statečném kacíři
(příběh z doby po třicetileté válce)

I. Barokní radnice (po 30 leté válce stála
na jejím místě malá, přízemní radnice
se šatlavou)
V šatlavě zavřený jsem,
protože nechci být katolíkem.
Žalářník, který mě tu hlídá,
málo mu do smrti zbývá.
Je starý a pomatený pán,
a proto mě nejspíš hlídá sám.
Další den se třese,
však snídani mi nese.
Proto jak je pomatený,
nechává mi dveře otevřený.

Počet ciferníků na věži radnice:

_ _ _  (použijte písmeno nad číslicí jako šesté v tajence)
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Nyní pokračujte na levý horní konec náměstí
a vyjděte po cestě nahoru ke kostelu
(po 30 leté válce zde byla zřícenina hradu)

II. Kostel sv. Jana Nepomuckého
Vybíhám kopec, námaha toť,
z hradu duchů nemám strach,
jsem vesel a zdráv, neboť
schovávám se v hradních zříceninách.
Prý jsou tu duchové, tak ať!
Radši budu z duchů polekán.
Je to jasné, klidně se vsaď,
že nebudu katem rozsekán!

Název plodu stromu, který roste u vchodu
do kostela proti zbytkům opevnění
bývalého hradu:
_ _ _ _ _ _
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Sejděte cestičkou po východní straně kopce
dolů k mostu přes Jevanský potok. 

III. Most v Betlémě
Pod rouškou tmy se plížím dál,
slyším dusot koní, jak vítr vál.
Slyším hlasy vojáků blíž a blíž,

jestli mě najdou, tak stlučou mi kříž.
Pod mostem se schovávám,
že mne odhalí se obávám.

Studená voda kolena mi chladí,
je tak ledová až mi to vadí.

Název materiálu, ze kterého je most
postaven:
_ _ _ _ _
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Pokračujte přes most kolem fotbalového hřiště do lesa,
v lese odbočte asi po 300 m doleva a přejděte

po lávce přes potok. Až dojdete k silnici, přejděte ji
a mírným stoupáním po cestě se dostanete ke kostelu.

IV. Kostel sv. Jakuba Většího v Rovné
Tak znovu dál utíkám,

ale nevím, co počít si mám.
Až našel jsem jeden kostel,

kde mi vykopaný hrob
sloužil jako postel.

Pomalu usínám v tomto hrobě,
který patřil jedné vdově.

Průhledné bytosti
se nade mnou jeví,

lidé, kteří je nevidí,
jsou asi slepí.

Počet zvířecích plastik na severní
zdi kostela:

_ _ _ _ _ _ _ _
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Vraťte se na silnici, jděte po ní asi 20 m a odbočte
doprava na prašnou cestu. Ta vás dovede kolem

Oplanského potoka až k ceduli zaniklá obec
Přibyslavice. Vraťte se asi 10 m zpátky, odbočte

doprava a překonejte potok.



O statečném kacíři
(příběh z doby po třicetileté válce)

V. Zaniklá obec Přibyslavice
Ukrytý se lesem plížím,
žízeň a hlad mě provází,
do Přibyslavic teď docházím,
voda by mne dostala z nesnází.
O doušek vody prosím děvčátko,
vtom sedláci mne zahlédnou,
a o odměnu se hádají zakrátko,
komu dají ji za mě vojáci.
Jedoucí vůz kol uhání,
pytlemi je naložen,
skočím na něj bez bázní,
cítím se již zachráněn.

Součet číslic na ceduli +1 je pozice 
písmene v abecedě.
_
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Hned jak minete ruiny stavení, odbočte doleva
a pokračujte až ke skautskému táboru. Táborem
projděte šikmo vlevo a přes můstek se dostanete
zpět na cestu. Nyní pokračujte po žluté značce,
před náměstím odbočte doprava

VI. Mlýn Nouzov
Vůz drkotá po cestě,
ocitám se na místě
vedle mlynáře, co teď?
Vyprávím tedy mlynáři
pravdivý příběh o mé kuráži,
jak utekl jsem z žaláře.
Mlynář mi jásavě říká,
že potřebuje pomocníka,
který mu pomůže zbavit se čertů
a těch jejich zablešených žertů.
Přijímám tu podivnou nabídku
a mlynář mě schovává ve sklepě
za starou kolíbku.

Název mlýna na vstupní bráně:
_   _ _ _ _   _ _ _ _ _
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Tajenka: Jak se říkalo za Třicetileté války 
Tatarům, kteří obléhali a dobyli stříbroskalický 
hrad?

_ _ _ _ _ _

Obtížnost hledačky: Fyzicky nenáročná, na trase nezpevněné cesty.

Délka hledačky: Na poklidné projití budete potřebovat asi ------ h, 
délka asi 6,5 km.

Kdy je vhodné hledačku procházet: Hledačka je přístupná 
celoročně, je-li mokro, je část hledačky obdížně schůdná. Hledačka 
není vhodná pro ty, kdo mají pohybová omezení. Dokončení 
hledačky je omezeno otvírací dobou infocentra ve Stříbrné Skalici.

Doporučené vybavení na cestu: Tužka.

Začátek hledačky: Na náměstí ve Stříbrné Skalici.

Upozornění: Hledačka je zvláště vhodná pro milovníky 
romantických vycházek.

Hledačka vznikla v rámci projektu sdružení Tereza “Tajný život 
města” a za podpory firmy Veolia a spolku “Život v Hradci a okolí”,
který se o ni také stará.


