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U kostela stojí a hlídá spící rytíře,
kteří přijdou Čechům pomoci, až jim bude nejhůře.
Potom kníže Václav bude v čele vojska stát
a za českou zemi statečně bojovat.
Kolik blanických rytířů je znázorněno na sousoší
pod sochou sv. Václava?
 Pokračuj kolem kostela k budově bývalého
Starozámeckého pivovaru.
Ke staré bráně přijdeme
a měděnou desku si přečteme.
Dozvíme se o rytíři, který velmi slavný byl,
v 86 letech ho kat Mydlář v Praze popravil.
Který rytíř ze Sulevic pobýval na starém zámku,
později přestavěném na pivovar?
Odpověď najdeš na pamětní desce mezi okny.
 Pokračuj po chodníku podél hlavní silnice, až vyjdeš nahoru
k budově nového zámku.
Kdysi zde měšťanský dům byl,
ve kterém purkmistr Votic spokojeně žil.
Protože nechtěl katolíkem být,
musel do vyhnanství odejít.
Z informační cedule opiš jméno votického purkmistra,
původního majitele nového zámku.
 Pokračuj dál přes parkoviště a za ním doleva ke klášteru.
Klášterní kostel sv. Františka z Assisi vás zve dál,
aby vám kapli Panny Marie ukázal.
Byla to Panna Marie, která město před Švédy ochránila
a nemocného chlapce zázračně uzdravila.
Nad vchodem do kostela je umístěn znak pánů z Vrtby.
Jaká tři písmena jsou uvedena pod ním?
 Přejdi přes silnici a pokračuj do kopce podél hřbitova.
Druhou branou vstup na hřbitov.
Na hřbitov místní spěchejte,
kopii Božího hrobu zde hledejte.
Nad hrobem se kopule zvedá,
proto se tato stavba přehlédnout nedá.
Jak se nazývá město, kde stojí původní Boží hrob?
Odpověď najdeš na informační ceduli u brány.
 Stejnou branou vyjdi zpět na silnici a vrať se ke klášteru
sv. Františka z Assisi.
To je konec putování, jen ten poklad chybí.
V klášteře sděl tajenku, poklad uvidíš za chvilinku.

Putování po Voticích
s kníÏetem Václavem

www.blanik.net

O hledačku se stará
Turistické informační centrum Votice
Komenského nám. 177, 259 01 Votice
t: 317 812 505, e: infocentrum@votice.cz
www.mkcvotice.cz
V dubnu 2017 společně vytvořily pracovnice Turistického informačního centra
ve spolupráci s dětmi z Junáka ve Voticích.

Hra pro
celou
rodinu

www.questing.cz
Questing vyvinula
nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA,
v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

Další hledačky v geoparku a turistické oblasti Kraj blanických
rytířů najdeš na www.blanik.net
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Votice

„Jsem sv. Václav,
český kníže,
se mnou poznáte
Votice blíže.
Rád vás městem
provedu,
k pokladu
vás dovedu.“
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UTOVÁNÍ PO VOTICÍCH S KNÍŽETEM VÁCLAVEM

Vydej se poznávat okolí prostřednictvím hledačky! Hledačku
lze přirovnat k šipkované nebo také k honbě za pokladem.
Cílem hledačky však není jen nalezení samotného pokladu,
ale také objevování zajímavostí z místního přírodního
a kulturního dědictví během pátrání po pokladu. Postačí ti
k tomu tento papír s mapkou a můžeš začít! Quest (hledačka)
právě začíná! Kníže Václav tě provede Voticemi.
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Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku, pozorně sleduj text!
Vždy si přečti celý odstavec, než začneš luštit.
Hledané slovo doplň na řádky, písmeno s příslušným číslem patří do
tajenky. Až tajenku vyluštíš, jdi do kláštera sv. Františka z Assisi. Zde
řekni tajenku a za odměnu dostaneš poklad.

4.
Obtížnost hledačky: střední
Délka hledačky:
2 km, vhodné i pro rodiny s kočárky
potřebný čas cca 1,5 až 2 hodiny
Vybavení na cestu: tužka, pohodlné boty
Začátek hledačky: Komenského náměstí – stará radnice
Konec hledačky:
klášter sv. Františka z Assisi

Ze staré radnice se na město dívá,
každého zve na návštěvu k nám.
Že nevíte, kdo to je?
Přece patron města, kníže Václav, sám.
Co se nachází na budově staré radnice
nad vyřezávaným znakem města?
 Nahoře na náměstí zahni doleva a pokračuj
ke kruhovému objezdu. Zde zahni doprava
a dál pokračuj ulicí rovně. Přejdi přes přechod
ke kostelu.
Rok 1925 tehdy byl,
když se nový kostel ve Voticích postavil.
Patří církvi československé, na věži kalich má.
Ve své víře v Boha se o učení Jana Husa opírá.
Na informační tabuli najdi, jaké jméno
má kostelní zvon?
 Přejdi přes přechod zpět a za přechodem
zahni doprava. Pokračuj ulicí až
na Masarykovo náměstí.
Na tomto náměstí pěkný parčík máme, uprostřed
něj sochu T. G. Masaryka jistě poznáváte.
Věnce se sem každým rokem pokládají,
lidé tu na padlé z obou válek vzpomínají.
Opiš z památníku poslední příjmení
začínající na písmeno H.
 Projdi parkem a pokračuj ulicí kolem penzionu
U Modré kočky dolů až na Malé náměstí.
V těchto místech Židé žili,
synagogu si tu postavili.
Dnes zde mlčenlivý kámen máme,
na krutou smrt Židů nezapomínáme.
Doplň text, který je uveden na pamětním
kameni: „K uctění památky ..... ……….
věnuje Město Votice“.
 Projdi uličkou na Komenského náměstí.
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Mariánské sousoší
prohlédni si zblízka.
Kromě pěti svatých postav
se tam ještě něco blýská.
Kolik šípů proklálo sv. Šebestiána,
jehož socha je součástí Mariánského sousoší?
 Sejdi náměstím dolů a pokračuj uličkou podél obchodního domu
a pak rovně Táborskou ulicí. Zahni druhou ulicí doleva směrem
ke hřišti. Po pravé straně uvidíš židovský hřbitov.
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Klid a pokoj tady mají
živí na ně vzpomínají.
Při návštěvě všichni znalí
na hrob něco pokládají.
Na informační tabuli najdi, co nosí Židé podle staré tradice
při návštěvě hřbitova na hroby?
 Vrať se do Táborské ulice a pokračuj zpět do centra.
Přejdi přes silnici ke kostelu sv. Václava.
Z kostelní věže Václavky můžeš vidět Votice z ptačí perspektivy.

TAJENKA
1. Komenského náměstí – stará radnice
2. Husův sbor
3. Masarykovo náměstí
4. Malé náměstí
5. Komenského náměstí – Mariánské sousoší
6. Židovský hřbitov
7. Kostel sv. Václava
8. Starý zámek
9. Nový zámek
10. Klášter sv. Františka z Assisi
11. Boží hrob
TAJENKA:
1 2 3 4 5 6

7 8 9
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11 12 13 14 15

Tajenkou je jméno českého šlechtice, majitele votického panství v době třicetileté války,
který zde založil klášter sv. Františka z Assisi.

