PO STOPÁCH PŘEDKŮ
aneb netradiční putování po holešovských památkách

www.holesov.info

Památky k návštěvě každého lákají, vícero podob však v sobě skrývají.
Vydej se proto po stopách předků, cestu ti ukáže pár němých svědků.
Postupně slovíčka do textu doplňuj, s hotovou tajenkou do cíle upaluj.
Na konci cesty čeká tě odměna, tak s chutí do toho, hra právě začíná.
Vhodné pro: každého, kdo si chce netradičně prohlédnout město
Délka trasy: 2,5 km, cca 60 min.
Obtížnost: fyzicky i psychicky nenáročné
Doporučené vybavení na cestu: hledačka, psací potřeba, pohodlná obuv, malá drobnost na výměnu a dobrá nálada
Start: Morový mariánský sloup, náměstí Dr. E. Beneše
Cíl: kdo hledá, najde 
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně v rámci otevírací doby Městského informačního centra Holešov. Dokončení
hledačky je omezeno otevírací dobou: duben-říjen
po-pá 8:00-17:00, so-ne 8:30-17:00
listopad-březen po-pá 8:00-17:00, so
8:30-16:00
Jak hledačku vyplňovat: Pozorně sleduj text a při putování nacházej odpovědi na hádanky. Hledaná slova vždy dopiš na vyznačené řádky, počet čárek
značí počet písmen, písmenko „ch“ patří na jednu linku. Písmenko označené číslicí doplň do tajenky na příslušnou pozici. Takto vyluštěná tajenka otevírá
cestu k pokladu.
Začínáme u morového mariánského sloupu na náměstí Dr. E. Beneše:
Před tebou trojhran do nebe se tyčí,
za odvrácení zlého občané mu vděčí,
že tady putování tvoje dnes začíná,
svědčí první říkanka nedokončená.

I.
Na podstavci tři světci nehnutě stojí,
všichni zde určitý symbol představují.
Ten nejblíž kostelu – sv. Jan Sarkander – v ruce cosi třímá,
uhodneš-li, co je to, tajenka svá první písmena má.

_ _ _ _ _
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Za zády kostel nemůžeš přehlédnout,
běž si jej zblízka podrobně prohlédnout.
Na pravé straně vchod do něj najdeš,
také zde úkol určitě zvládneš.

Od kapličky k cestě hlavní,
pokračuj, než dojdeš až k ní.
před zebrou se vlevo dej,
u „kruháče“ posečkej.
Tam, kde auta stále krouží,
na rohu se z kávy kouří,
stojí stará budova,
biograf se nazývá.

II.
Erb rodu Rottalů, jenž s Holešovem byl úzce spjat,
do kamene nad vchodem nechal stavitel vytesat.
Poznáš, co ve štítu za symbol se skrývá?
napovím, že s kostelem spojení mívá.

IV.
Jeho název zvenčí zříš,
když ho tady doplníš,
písmenko hned další znáš,
k tajence zas blíže máš.

_ _ _ _
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Od kostela přes silnici dál trasa vede,
obchod, v němž papír prodávají, budeš mít vedle sebe.
Za rohem této budovy stoč vlevo své kroky,
kolem domu s jednou věží, jenž stojí tu již roky.

_ _ _ _
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Teď podívej se úhlopříčkou,
na rohu hledej dům s věžičkou.
Směrem k němu cestu přejdi,
přechod ale raděj najdi.

III.
Do parku vejdi mezi stromy,
kde pomník jimi obklopený,
čest vzdává slavné osobě,
uhádnout komu je na tobě.

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

O kousek dál skrývá se kaplička,
u ní se nachází dřevěná lavička,
zde chvíli spočni, naber sil dostatek,
protože za sebou máš teprv začátek.
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Až pod zmíněnou věží budeš stát,
že stojíš opět na začátku, se ti může zdát.
Nalevo kostel i sloup morový,
že tady už jednou byls, ti napoví.
Nyní je však pouze mineš,
náměstím dál pokračuješ.
napřed ale ještě vzhlédni,
růžový domek si prohlédni.
www.holesov.info

V.
Historický obraz fasádu zdobící
znázorňuje Nejsvětější trojici.
štukově zdobený je jeho rám,
poznáš, jakou barvou je obraz olemován?

Po metrech pár vlevo parčík míjíš,
pod stromem košatým kámen tam vidíš.
Zde kdysi stával židovský chrám,
památný kámen dnes promlouvá k nám.

_ _ _ _ _

Smutný příběh je s tímto místem spjat,
při bourání chrámu zněl rozkaz nezasahovat.
A tak jen jedna synagoga přežila válku,
jež dneska pro tebe ukrývá hádanku.
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Pak vlevo na dům stoč svůj pohled,
jeho balkón máš na dohled.
Nad ním obličej ženy se skrývá,
jež věčným zrakem na svět se dívá.
Po chodníku rovně v hledačce jdi dál,
až tam, kde masný krám kdysi stál.
Poznáš ho podle zdi, jež okna postrádá,
místo skla v rámu jen zděná náhrada.
VI.
Naproti něj v centru všeho dění,
městský znak na zemi je tvořen z dláždění.
U něj z kamenné koule voda v létě zurčí,
jak tento objekt nazývá se, bez váhání urči.

_ _ _ _ _
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Rozcestník najdi, ten další tvůj postup ví,
směr k židovským památkám ti napoví.
z náměstí pryč tě nyní povede,
k hádance sedmé posléze dovede.

Silnicí hlavní pokračuj v chůzi,
na břízy v řadě narazíš brzy.
Ulici „Příční“ na rohu najdeš,
odbočkou u ní doprava půjdeš.
Uličkou úzkou neboj se dát,
kulturní památku v ní vyhledat.
poznáš ji podle fasády světlé,
nápisu před ní všimneš si hnedle.
VII.
Synagoga vzácná, po staletí ukrytá,
pohled do minulosti prohlídkou naskýtá.
Známého rabína jméno hrdě nese,
uhádneš, jak tedy jmenuje se?

_ _ _ _ _ _
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Od synagogy zpět se vrať,
dokud silnice nepřetne tvou trať.
přes místa, kde auta parkují,
dojdi k budově, v níž je spravují.
www.holesov.info

Od ní doprava udělej pár kroků,
až budeš mít kovanou branku po svém boku.
Brankou jdi dovnitř, na místa posvátná,
před tebou stojí obřadní síň památná.
Za ní hrob zvaný tumba se nachází,
dlážděný chodník tě k němu provází.
Pak znovu k obřadní síni vrať se zpátky,
pohled svůj stoč na prostor nad dřevěnými vrátky.
Hebrejský text tam zdobí vchod,
Přečíst jej však zvládne pouze židovský rod.
VIII.
S textem si teď hlavu vůbec nelam,
od toho je přece spolek OLAM.
Kulturou se neustále zabývá,

IX.
Kovárna nad dveřmi jméno své nese,
jenž ze tří slůvek společně poskládá se.
Opíšeš-li si zde to poslední,
devátá hádanka se ihned vyplní

_ _ _ _ _ _ _ _ _
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Před tebou zámek v dáli se skrývá,
u zámku zahrada, jak už to bývá.
bránu k ní najdeš na konci ulice,
Běž se tam podívat, hezká je velice.
V tichosti zahrady, ve stínu alejí,
jen vlnky na vodě o sebe šplouchají.
Zahradě uprostřed vodní síť dominuje,
jež tvarem svým trojzubec představuje.
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12
s městem Holešov každoročně pořádá.

Pěšinou podél zámku pokračuj v trase,
krásami zahrady přitom pokochej se.
francouzský park, jenž do obory přechází,
k procházkám dlouhým každého vybízí.

Po chodníku dál pokračuj,
ke křižovatce si vykračuj.
Na ní doprava běž zkusit štěstí,
tam kovárnu potkáš na rozcestí.

Před zámkem všimni si pařezu obrovského,
torza chráněného buku červeného.
Rostl tu roky, téměř dvě století,
dnes však už zůstane jen v naší paměti.

Festival židovské

_ _ _ _ _ _ _

www.holesov.info

O kousek dál, mezi keři růží,
kamenný podstavec bustu pevně drží.
Hudební skladatel z Holešova pochází,
proto se na jeho počest památník zde nachází.

Proto už není třeba více se zdržovat,
posledním úkolem je stavbu pojmenovat.

_ _ _ _ _ _ _ _ _
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Naproti pomníku budova stojí,
odkud se v noci hvězdy pozorují.
Z bývalého altánu byla přestavěna,
po mnoha letech zdárně opravena.
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Jestli máš splněno, pak na hlavní pěšinu zpátky se vrať,
branku máš před sebou, tou trasu si zkrať.
Pak vpravo po chodníku sleduj hlavní cestu,
už téměř na dosah máš cíl tohoto questu.
Před sebou zámek opět znovu máš,
nyní se dovnitř konečně podíváš.
Informační centrum – tam cíl tvůj dnešní je,
tam správná tajenka poklad ti odkryje. 

X.
Nyní je jasné, co už asi tušíš,
že před poslední hádankou tady teď stojíš.

TAJENKA
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Vytvořilo Městské informační centrum Holešov
Hledačky z dalších měst naleznete na internetových stránkách www.questing.cz
www.holesov.info

