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.
Další hledačky najdeš na www.mas-rakovnicko.cz

Nižbor

za zlatým pokladem
do keltského města
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 Za zlatým pokladem do keltského města začíná na nádvoří zámku Nižbor.
V zámku sídlí Informační středisko keltské kultury s multimediální expozicí o keltské civilizaci. První stanoviště hledačky se nachází na točité pěšině od zámku k rozcestníku turistických
tras u nižborské školy. Od rozcestníku u školy vede trasa hledačky po okružní trase KČT přes
Stradonice na keltské oppidum na Hradišti a odtud zpět do Nižboru. Okružní trasa je značená červenobílým psaníčkem. Hledačka je dlouhá cca 5,5 km.
Ohrazené keltské město – oppidum na vrchu Hradišti u Stradonic patřilo ke keltským
metropolím na území dnešních Čech. Jednalo se o významné obchodní a výrobní centrum. Ohrazené keltské město zaujímalo plochu téměř sto hektarů. Zaniklo v posledním
půlstoletí před naším letopočtem, pravděpodobně při barbarském útoku Markomanů.
Nenadálým zánikem města se vysvětluje i obrovské množství předmětů - nástrojů,
šperků, zbraní, keramiky atd., nalezených v areálu oppida. Při drancování oppida, které
spustil nález pokladu dvou set zlatých a stříbrných keltských mincí v roce 1877, bylo na
Hradišti nalezeno neuvěřitelných sto tisíc předmětů. Více informací o keltském oppidu
na Hradišti se dozvíš z naučných panelů, roztroušených přímo v areálu oppida.

❶ Od zámku sejdi točitou pěšinou, která vede po jižním svahu zámeckého ostrohu, k rozcestníku turistických tras před nižborskou školou. Cestou
dolů hledej v zátočinách pěšiny symbol modrého klíče. Po stranách klíče se
nacházejí dvě písmena. Jaká?

⃝⃝
❷ Před nižborskou školou stojí pomník padlých s bustou prezidenta
T. G. Masaryka. V průčelí školy je umístěna pamětní deska s latinským
a českým nápisem. Budova původně sloužila jako pivovar, škola se sem po
nezbytných úpravách nastěhovala v roce, vyznačeném nad uvedenou latinsko-českou pamětní deskou. Ve kterém roce to bylo?

⃝⃝⃝⃝
Tatíček Masaryk před školou sedí,
na zámek nižborský závistně hledí,
jak tam ti Keltové při ohni křepčí,
a on tu mrzne, bez šály, hepčí.
❸ Na budově školy se nachází ještě jedna pamětní deska. Připomíná
místního rodáka, armádního generála Antonína Hasala-Nižborského
(1893-1960). Z výčtu jeho funkcí se dozvíš, že byl i ministrem v první
československé vládě po osvobození republiky od nacismu v roce 1945.
Které ministerstvo vedl?

Ministerstvo ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
❹ Turistický rozcestník u školy ti ukáže směr tvého dalšího putování. Je to
lehké. Půjdeš stále po okružní trase značené červeným psaníčkem, která tě
povede přes Stradonice na keltské oppidum na vrchu Hradiště a odtamtud
údolím Habrového potoka zpátky do Nižboru. Dej se tedy vlevo, směrem
do Stradonic. Z Nižboru tě vyvede Stradonická ulice, ve které hledej dům se
slunečními hodinami (L. P. 1820). Na domě je umístěna nenápadná pamětní
deska, která ukazuje výšku vody při jedné ze zdejších velkých povodní.
Z pamětní desky zjisti datum povodně.

⃝⃝. ⃝. ⃝⃝⃝⃝
❺ Na hřbitově u kostela sv. Liboria ve Stradonicích najdi hrob Jana Roubala (†1869) a zjisti, jaké bylo jeho povolání. Dcerou Jana Roubala byla slavná
operní pěvkyně Gabriela Roubalová (1843-1922). Vystupovala pod uměleckým pseudonymem La Boema a podnikla tři turné kolem světa. V roce 1881
se usadila v Austrálii a od roku 1901 vyučovala zpěv na konzervatoři
v Melbourne. Hrob Jana Roubala hledej u zdi hřbitova.

KNÍŽECÍ ⃝⃝⃝⃝⃝⃝ V NOVÉ HUTI
❻ Stradonický hřbitovní kostel sv. Liboria byl vystavěn v letech 1838-1845
podle architektonického návrhu knížecího fürstenberského stavebního ředitele. Jeho jméno ti prozradí naučný panel umístěný u kostela.

ANTONÍN ⃝⃝⃝⃝⃝

❼ Slavné keltské oppidum na vrchu Hradiště ti od A do Z představí naučné
panely roztroušené v jeho areálu. Na panelu, který pojednává o opevnění
oppida, se dozvíš, že v prostoru hlavního vstupu chránila oppidum zeď
z nasucho kladených kamenů, vyskládaných mezi a za kůly zapuštěnými do
země. Pro tento typ obranné zdi se vžil jistý německý termín. Zjisti jaký!

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝MAUER
❽ Na ohromné ploše někdejšího oppida nepřehlédneš osamělý dřevěný kříž.
U jeho paty leží kámen s nápisem. Co je tam napsáno?

⃝⃝⃝⃝⃝⃝

⃝⃝⃝⃝

❾ Po prohlídce oppida tě okružní trasa značená červeným psaníčkem dovede
údolím Habrového potoka kolem fotbalového hřiště zpátky do Nižboru. Až se
octneš u prvních domů, opět zbystři pozornost a dávej pozor, abys nepřehlédl
kapličku s nápisem REGINA MUNDI ORA PRO NOBIS a římským letopočtem MMII
(2002). Kaplička stojí vedle domu čp. 6 se zavěšenou podkovou. Nad výklenkem
kapličky objevíš zvláštní zlatý ornament, a když se na něj zadíváš pozorněji, zjistíš,
že je poskládaný ze zpřeházených písmen. Když písmena uspořádáš ve správném
pořadí, vznikne ženské jméno. Jaké?

⃝⃝⃝⃝⃝
❿ Tvým posledním úkolem je najít v ulici V Hamburku, kterou tě okružní trasa
vede zpět do centra Nižboru, citát z evangelia svatého Marka (citát je označený jako
„Marek 13, 31“). Předmět, na kterém se citát nalézá, je hned u cesty a je dostatečně
nápadný, takže by ti nemělo činit problém ty čtyři krátké řádky vypátrat. Až citát
objevíš, získáš odpověď na následující otázku: Co pomine?

⃝⃝⃝⃝ a ⃝⃝⃝⃝
Žolík) Až dojdeš na konec (vlastně na začátek) ulice V Hamburku, ocitneš se
u kapličky z roku 1822. Kolik zlatých hvězd obklopuje postavu světice, vyobrazené v proskleném výklenku kapličky?

⃝⃝
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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 „Za zlatým pokladem do keltského města“
vznikla v rámci realizace projektu spolupráce Místní akční skupiny Rakovnicko
a Místní akční skupiny Mezi Hrady „Křivoklátsko. Nové i tradiční“
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