S Karlem Egonem nahoru a dolů
Obtížnost hledačky: střední
Délka hledačky: na poklidné projití budete potřebovat asi 1,5 hodiny.
Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír, pohodlné boty, může se hodit dalekohled.
Začátek hledačky: Informační centrum IVS Budy (označeno v mapě č.1) v době provozu TIC
Zakončení hledačky: Informační centrum IVS Budy (v mapě č.1) v době provozu TIC
Upozornění: hledačka není vhodná pro ty, kdo mají pohybové omezení (cesta strmě stoupá). V úsecích na
silnici je třeba zvýšené opatrnosti.

První křivoklátská hledačka vás provede okolím hradu po stopách jednoho z jeho majitelů, který
nejvíce přispěl k rozvoji zdejší oblasti. Tajenka skrývá jméno toho, kdo mu byl na světě nejdražší.

TAJENKA
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
______________________________________________________________________________________
I.
Tam v lesích hlubokých hrad Křivoklát stojí
(kde věznili Augustu, že kázal podobojí).
Hrad mnoha příběhů a pánů slávy velkolepé,
jeden z nich ukázal, že je možné žít lépe.
Po jeho stopách se vydejte směle,
(až po smrti se našli jeho nepřátelé).
Pokračujte od Informačního centra doprava
na autobusovou zastávku pod velkou lípu.
Čtvrť Budy leží před vámi,
domečky jako na dlani.
Tok musíte nejdřív překročit
a nohu přitom nesmočit.
Jméno mostu vpravo hledejte,
odradit se ničím nedejte.
(Ze jména mostu použijte první písmeno)
_ _ _ _ _ _
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_ _ _ _

Nad Rakovnickým potokem vlevo hrad,
pojďme se do domků pod ním podívat.
V Budech řemeslníci zdatní a šikovní žili,
své výrobky pro hradní pány připravili.
Po proudu potoka dál vede cesta
pro zdatné hledače z vísky i z města.
Muže, psy, děti držte si zkrátka
(radí vám stará zkušená matka).
Lépe vlevo po chodníku a hlídejte po očku
na můstek přes Rakovnický potok skrytou odbočku.
II.
Hluboké lesy hrad Křivoklát ukrývaly,
mnoha dobyvatelům ho nevydaly.
Ti totiž, když vypálit ho šli,
v kopcích zdejších ho nenašli.
Oheň přesto jeho zdi mnohdy strávil
a nikdo ho dlouho neopravil.
Pak Karel Egon za to vzal
a hradu nový půvab dal.

Za mostem Panna Maria cestu střeží,
tvář obrácenou k hradním věžím.
Na soše nápis je vyveden skvělý,
vybrat si písmenko vám tajenka velí.

Oprava byla to nákladná a velká,
nezvládli to od neděle do úterka.
Trvalo to mnoho dlouhých let,
než hrad zas dostal tento vzhled.

(Vezměte druhé písmeno z nápisu nad letopočtem)

Nejen v hradu opravách, ale taky v lese
Fürstenberg pracuje a práce plody nese.
Krásné lesy hluboké, javory a kanci,
Karel Egon hospodaří, pytlák nemá šanci.
Doly, hutě, koněspřežka, školy i cesty,
Karel Egon nezůstane dlouho bez nevěsty.

_

_
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Na můstku se pohledem na hrad pokochejte,
pak doleva se rychle dejte.

(Na prvním rozcestí neodbočte nahoru,
ale pokračujte spodní cestou dál.)

Na štít restaurace pod hradem se podívejte
a další písmena do tajenky vyhledejte:

IV.
Půjdete-li po stezce ve stráni,
zídka se tu do oblouku klene,
s modrou krví jezdili tu páni,
a volali z bryčky: „Vyhni se mně!“

V oboře lánské může být střelen
srnec, daněk nebo taky _ _ _ _ _
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Jak se říká lidem s modrou krví?
Vpravo vzhůru cestou stoupejte
a v potu se nevykoupejte.
Octnete se na dalším můstku před strání,
kde zelené zábradlí vám v pádu zabrání.
III.
Pod lesem zahrada své tajemství skrývá,
za nocí jasných skřítek tu vidět bývá.
Proč tady je? se zajisté ptáte…
Dnes tu ni stříbro ni železo nevykutáte.
Karel Egon rudy v dolech těžil,
bohatství do rozvoje zdejšího kraje vložil.
(V období dešťů nepřehlédněte vodopád)
Zapište název rudy, která se v kraji těžila
Ž _ _ _ _ _ _
14
Vzhůru pěšinou se dejte,
zatáčky přitom počítejte!
Když zatáčky na cestě spočítáte,
deváté písmeno do tajenky dáte.
Kolik zatáček jste na cestě napočítali?
_ _ _ _ _
9
Vydejte se po silnici nahoru
a u sloupu vysokého napětí
odbočte po pěšině doprava.
Přes vodu a po kamení,
jiné cesty tudy není.
Větve stromů vlasy hladí,
listí stínem svým vás chladí.
V předminulém století,
když práce bylo málo,
Fürstenberg měl ponětí
a dělal, co se dalo.
Lid svůj do krajiny vzal,
pěšiny a zídky zbudoval.

Š _ _ _ _ _ _
1
Pětačtyřicetkrát krokem vpřed
zastavte a na dům - vpravo hleď!
Podívejte, kdo na fasádě vedle okna stojí,
Jeníček a Mařenka si tady svatbu strojí.
(Dojděte k naučnému panelu,
kde se cesta prudce lomí doleva nahoru.)
V.
Hradní páni panství zdejší zvelebili,
lesů, polí dobří hospodáři byli.
Zvířata tu žijí rozmanitá,
panel naučný vám informace skýtá.
Co je Paraplíčko?
(Do tajenky doplňte dvě písmena)
_ _ _ _ _ _
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_ _ _ _ _ _
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K bustě našeho knížete
po žluté značce směrem do kopce dojdete.
VI.
Na krásné lesy pohleďte,
ať zjistíte, kde vlastně jste!
Kam se kníže Egon dívá,
tam všem poddaným dobře bývá!
Pod bustou najděte český nápis
a použijte osmé písmeno prvního slova.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
11
Od Fürstenbergova pomníku se po žluté dejte,
dál cestou až k silnici spějte.
Přejděte na druhou stranu,
ke dvěma kamenům a dále k hradu.
Zastavte se u sklepů pivovaru.

VII.
Zde se dobré pivo vařilo,
aby se lidem dobře dařilo.
Do tohoto sklepení byly sudy piva dány,
a zde čekaly na své hradní pány!
Až chuť a žízeň zavelí,
budou povolány k hradnímu veselí!
Na budově, která sloužila k uskladnění piva,
použijte druhé písmeno prvního slova.

Odtud se dejte prudce doleva.
Dojdete k pomníku Mistra Jana Husa
a obětem světových válek.
Poslední písmenko do tajenky
najdete na tomto pomníku.
Použijte druhé písmeno třetího slova
z hesla na pomníku.

P _ _ _ _ _ _ _ _ _
5

_

Pokud budete chtít,
můžete i hrad Křivoklát navštívit!
Anebo se na Restaurant u Jelena obraťte,
a svůj žaludek pohlaďte!

_ _ _ _

Použijte sedmé a osmé písmeno z názvu hradu
_ _ _ _ _ _ _ _ _
4 3

_ _ _ _

_ _ _ _ _
2

_ _ _ _ _ _ _

Od Husova pomníku se dejte doprava dolů po
silnici
a na křižovatce před restaurací Sýkora
zabočte vlevo k Informačnímu centru.
Zde tajenku pošeptejte
a na poklad se podívejte.

Hledačku v deštivých červnových dnech roku 2013 společně vytvořili Jiřina Prošková, Josef Jedlička,
Barbora Bednářová Šafránková, Irena Smržová, Kateřina Kočí, Zuzana Eliška Veselá a Blažena Hušková.
Hledačka vznikla za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah
tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Actaea – společnost pro přírodu a krajinu a nelze jej v žádném
případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

O hledačku se stará obecně prospěšná společnost Křivoklátsko ve spolupráci se Správou CHKO
Křivoklátsko.
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je
vlastníkem příslušné obchodní známky.

