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Pan Vlasák se zde narodil,
ale kdo to byl?
Kněz a spisovatel,
ale také vlašimský buditel.
Statistika a historie,
to byla jeho vášeň,
do svých děl je s oblibou vnášel.
Na budově lékárny hledej jméno kněze a spisovatele.
Od lékárny pokračuj k řece Blanici na Neubauerovo nábřeží. Zahni
dolů k řece a projdi pod mostem do parku. V parku pokračuj proti
proudu řeky, až dojdeš na rozcestí, kde se dáš doprava přes most.
Pokračuj rovně, u dalšího rozcestí se vydej po zelené turistické
značce nahoru do kopce k soše Samsona.
Pískovcový Samson stojí zde,
tvrdý knedlík do Blanice hodit chce.
Jídlo, to je boží dar,
obr za to byl potrestán.
Kolik prstů má socha Samsona na pravé ruce?
Od Samsona pokračuj dolů k rybníkům, poté přes most, na rozcestí se
dej rovně nahoru k Čínskému pavilonu.
Čínský drak a čínské znaky?
Takový pavilon tu máme taky.
Dříve zde byl i můstek s věží,
dnes pouze pavilon to tu střeží.
Doplň barvu draka na střeše Čínského pavilónu.
Pokračuj v cestě, po které jsi přišel. Na rozcestí se dej vpravo ke
Starému hradu.
Mechanismus tajemný,
skrývá Starý hrad,
nábytek mizí v podzemí,
i s návštěvníky snad?
U vchodu červená hornina,
že by krví zbarvena?
Nebo spíše železem?
Hlavně písek je v ní obsažen.
Které písmeno je na mříži u vchodu do Starého hradu?
Pokračuj v cestě, kterou jsi přišel, na rozcestí se dej vlevo a dojdeš
zpět na hlavní cestu z parku. Pokračuj dál a na dalším rozcestí zahni
vlevo k zámku.
Dnes zámek, ale dříve hrad,
dva lvi ho střeží řádně snad.
Podle pověsti je v zámku poklad,
ale neexistuje na to žádný doklad.
Které zvíře je na vrcholku zámecké věže?
To je konec putování, jen ten poklad chybí.
Od zámku jdi rovně k Vlašimské bráně, přejdi silnici a jdi do
Ekoobchůdku v Podblanickému ekocentru.

Putování za pokladem
s rytíﬁem Rolandem

www.blanik.net

O hledačku se stará
Český svaz ochránců přírody,
Podblanické ekocentrum,
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim.
www.csopvlasim.cz, e: vlasim@csop.cz
Další hledačky v turistické destinaci a geoparku
Kraj blanických rytířů najdeš na
www.blanik.net nebo www.questing.cz.

Ve Vlašimi nezapomeň navštívit:
Podblanické informační centrum
průvodcovská služba, turistické tiskoviny, suvenýry
Zámek 4 | www.vlasimskypark.cz
Muzeum Podblanicka
expozice, zámecká věž, sklepení
Zámek 1 | www.muzeum-podblanicka.cz
Vlašimský zámecký park
naučná stezka v délce 5 km, romantické stavby, herní prvky
paraZOO a ekoobchod ČSOP Vlašim
expozice trvale hendikepovaných živočichů ČR
obchod nejen s regionálními produkty
Pláteníkova 264 | www.parazoo.cz, www.eko-obchod.cz

V prosinci 2014 společně vytvořili Barbora Hozová a účastníci workshopu, aktualizováno v roce 2020. | Questing vyvinula nestátní nezisková
organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky. | graﬁcká úprava a kresby: Viktor Puci
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Jsem rytíř Roland,
vítej v mém městě.
Přeji Ti, ať nic
nebrání ve Tvé
cestě!
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Ten naproti je trochu jiný,
svatému Jiljí zasvěcený.
Je to kostel katolický,
ale před ním Jan Nepomucký?
Na kostele najdi jméno vlašimské občanky, která zde
odpočívá.
Vydej se cestou dolů na Žižkovo náměstí,
tam hledej kašnu.

6.

Socha z kašny na náměstí hledí,
ale Jan Žižka, ten to není.
Je to rytíř udatný,
z francouzského eposu památný.
Šebek nám zaplatil Slovana Záboje,
dodali Rolanda, co dělat, už tu je.
Který sochař provedl obnovu této památky?
Právě stojíš před sochou průvodce touto hledačkou. Jde o rytíře
Rolanda, ačkoli někteří se domnívají, že socha symbolizuje
slovanského hrdinu Záboje, případně husitského vojevůdce Jana
Žižku. Kašnu se sochou rytíře věnoval městu roku 1886 vlašimský
rodák, architekt a podnikatel František Šebek.
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1. Ředitel auerspergských statků

2.

do lesa našel si zkratku,
zachránil pralesy slovinské,
byly to činy hrdinské.
Doplň jméno bývalého centrálního
ředitele auerspergských statků.
Od budovy městského úřadu se dej kolem
kašny „pampelišky“, vpravo od kruhového
objezdu přejdi silnici, pokračuj vpravo a před
průmyslovou školou (dům čp. 41) se dej doleva.

2. Starý hřbitov už tu není,
UTOVÁNÍ ZA POKLADEM S RYTÍŘEM ROLANDEM

Vydej se poznávat okolí prostřednictvím hledačky! Hledačku
lze přirovnat k šipkované nebo také honbě za pokladem.
Cílem hledačky však není jen nalezení samotného pokladu,
ale objevování zajímavostí z místního přírodního a kulturního
dědictví během pátraní po pokladu. Postačí Ti k tomu
tento papír s mapkou a můžeš začít! Quest (hledačka) na
Podblanicku právě začíná! Statečný rytíř Roland, ochránce
městských práv a svobod, Tě provede Vlašimí.

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 Podblanického ekocentra. Zde
tajenku pošeptej a na poklad se podívej.

jen hrobka pánů se tu sluní.
Dříve krásná, dnes už ne.
Jakpak to s ní dopadne?
Na hrobce je latinský nápis,
který znamená „Pokoj s Vámi“.
Opiš ho.
Vrať se zpátky k průmyslové škole
a zahni doprava, směrem dolů.
Po levé straně hledej další cíl.

3. Na letišti ve Francii
tvoří letci historii,
mezi nimi čeští bratři,
hádej, kdo mezi ně patří.
Na památníku najdi, který československý
letec padl v bitvě o Francii v roce 1940.
Pokračuj v cestě směrem dolů.

4. Mezi dvěma kostely projdi,
Obtížnost hledačky: střední
Délka hledačky:
na poklidné projití budeš potřebovat
asi 1,5 až 2 hodiny
Vybavení na cestu: tužka, pohodlné boty
Začátek hledačky: budova Městského úřadu u zámeckého parku
Konec hledačky:
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

klidně dovnitř zajdi!
Ten napravo je husitský,
malé překvapení má,
nejstarší zvon vlašimský
ve věži ukrývá.
Doplň jméno prvního patriarchy.

TAJENKA
1. MĚSTSKÝ ÚŘAD
3

2. HROBKA
4

3. PAMÁTNÍK
1

5

4. HUSITSKÝ KOSTEL
2

11

5. KOSTEL
14

13

6. NÁMĚSTÍ
10

7. NÁMĚSTÍ
7

9

8. SAMSON
15

9. ČÍNSKÝ PAVILON
8

10. STARÝ HRAD
12

11. ZÁMEK
6

TAJENKA:
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Tajenkou je jméno pražského arcibiskupa, prvního českého kardinála, důvěrníka Karla IV.,
vychovatele Václava IV. a příslušníka významného šlechtického rodu pánů z Vlašimě.

