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KAM JEŠTĚ JÍT?

Strakonický hrad s vyhlídkovou věží Rumpál • expozice Muzea středního 
Pootaví Strakonice • Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. • his-
torické budovy na Velkém náměstí – radnice, Papežovy domy, masné 
krámy, dům U Hroznu, budova spořitelny, socha Švandy dudáka • kostel 
sv. Markéty • mariánský sloup na Palackého náměstí • kostel sv. Václava 
• kostel Panny Marie Bolestné na Podsrpu • Naučná stezka Podskalí • 
Naučná stezka Švandy dudáka • řeka Otava • malebná jihočeská krajina 

Strakonice
Praha

Jihočeské město dudáků proslulé také tradiční 
výrobou motocyklů ČZ, pokrývek hlavy – fezů 
nebo vařením piva Dudák. 
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UŽ JSI TAM BYL? označte křížkem 

NAUČNÉ STEZKY 
naučná stezka Podskalí začíná u mostu J. Palacha a je 3 km dlouhá, 
naučná  stezka Švandy dudáka začíná na strakonickém hradě pod věží 
Jelenkou

KOLOBĚŽKY
půjčovna v městském informačním centru · různé velikosti koloběžek · 
možno půldenní nebo celodenní vypůjčení s vratnou zálohou

BIKE PARK
pravý břeh řeky Otavy u blatenského mostu · dětský i velký pumptrack

ZBYTEK HRADEB MĚSTA
kamenné hradby založil velkopřevor johanitského řádu Jan III. 
z Rožmberka (1484-1532) · v blízkosti Rennerových sadů zůstává 
zbytek bašty a 63 m hradební zdi

KOPIE STONEHENGSKÉHO TRILITU
experimenty v ručním usazovaní kamenů provedl strakonický rodák 
Pavel Pavel v letech 1991–1992

OBECNÉ INFORMACE 

Hra pochází ze Skotska a Anglie, kde 
má dlouholetou tradici a je známá jako 
Letterboxing. Pod názvem Questing je 
rozšířena hlavně v USA. U nás se pro hru 
zavedl název Hledačka čili Questing. Text 
provází hráče po trase, nabízí jim různé 
indicie a jejich správné rozluštění je na-
konec dovede k pokladu. Trasy najdete 
na několika místech v České republice. 
Jsou různé obtížnosti i zaměření.          
(zdroj: www.questing.cz)

Popis zajímavých míst města jsme 
zveršovali a už jen na vás bude, zda 
naleznete správné odpovědi na otázky 
a vyluštíte tajenku. 

 

Kde získat hrací kartu: strakonický hrad
 městské informační centrum 
 www.strakonice.eu 

Obtížnost hledačky:  fyzicky nenáročná

Počet zastavení:  14, mapa je součástí hledačky 

Délka trasy:  2 km 

Doba trvání:  na poklidné projití budete potřebovat   
 asi 1,5 hodiny 

Doporučené vybavení: tužka, hrací karta, pohodlné boty, dobrá nálada 

Začátek hledačky: strakonický hrad, II. hradní nádvoří

Konec hledačky:  Městské informační centrum Strakonice  
 

Jak vyplňovat hledačku:  • získat odpovědi na zastaveních  
   označených  1   –  14 

 • odpovědi doplnit do políček

 • číslem označená písmena vepsat 
   do tajenky 
Co vás čeká:  dobrodružství a legrace na každém 
 zastavení a na konci hledačky poklad 

ZNÁŠ PŘÍBĚH TEN, 
KTERÝ TAJENKA SKRÝVÁ?

Kolikrát po náměstí každý z vás šel,
že v nitru skrývá se poklad, nevěděl. 

Bylo tu s námi ukryté ve věčné tmě,
bídu, mor i šarvátky přečkalo láskyplně. 

Tepalo srdce, tepalo věčně,
až se tomu věřit nechce. 

Pak vyrval ho stroj z útrob města,
rozbít ho chtěl, ó běda, běda. 

Na krásný jeho tvar každý dnes hledí,
je všech, a to někdo chápe stěží. 

Symbol náš dnes pod lipami leží,
dívá se, jak čas řekou běží. 

Nejen milencům dává se na odiv,
ale jeho lásku vrací mu všechen strakonický lid. 

Neobvyklý kámen nalezneš cestou na strakonické Podskalí. 

DISCGOLF
hřiště na levém břehu řeky Otavy · půjčovna disců v městském 
informačním centru

GEOFUN
hra do chytrého telefonu · Za Švandou dudákem do Strakonic · začátek 
před městským informačním centrem 

PODSKALÍ
pěší vycházky · Otavská cyklistická cesta · naučná stezka · dětské hřiště 
· kamenný výklenek se sochou vodníka · socha Dorotky, která byla 
družkou Švandy dudáka · půjčovna lodiček a šlapadel

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 
leží západně od Strakonic · klíč si můžete vypůjčit v městském 
informačním centru

HRADNÍ SAFARI
hradní příkop strakonického hradu · možno zvířátka krmit připraveným 
granulátem · zakrslé kozy, shetlandští poníci, oslík a kachny 

CESTA • ZÁBAVA • POUČENÍ

STRAKONICKÁ 
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3
Ještě neodcházej z hradu, 
ale už nezvedej k obloze hlavu.

Vedle výstavy se konají,  
studna a stolec stojí v povzdálí. 

Černá obruč studnu střeží,  
vodu v ní zříš jenom stěží.

Kamenný stůl u zdi tucha svírá,  
že se dnes bez medové kaše neumírá.  
Tu rozdávala kdysi paní v sněhobílém šatě,  
která chodila po římsách na místním hradě. 

Děti se jí nebojí, 
podle šatu jí říkají          paní. 

4 
Dál k třetímu nádvoří pokračuj, 
abys Švédskou branku neminul.

Bez boje pustila tudy zrada 
bojechtivého Švéda  
od Otavy na hrad, 
kam bez váhání vpad.

Projdi skrz branku k řece, 
kochej se vodou chvíli přece. 

Pak vyjdi západní bránou z hradu,  
kde v příkopu zvedají malé kozy pyšně bradu. 

1
Na hradním nádvoří začni 
a do veršů se začti. 
O stavbě báseň pojednává 
a první písmenko tajence dává. 

V tom našem městě 
veliká věž kamenná, 
když se na ni podívám, 
třesou se mi kolena.

S břitem k obraně 
nad městem se tyčí, 
a když na ni vylezete, 
velmi to tam fičí. 

Z básničky stavbu poznáš 
a do tajenky jedno písmenko přidáš. 

2
Od věže pohlédni, 
zda někde neukazují polední.

Verše vysvětlují, 
čísla ukazují. 
Když slunce vyrazí, 
čas se zobrazí. 

Pod hodinami letopočet přečti 
a třetí číslo do tajenky vezmi. 

5
Kroky chvíli se ti budou houpat, 
na řeku se přitom můžeš koukat. 

Dlouhými železnými okovy 
lávka naši řeku svírá, 
přitom odráží se do vody, 
kde vodník její jméno skrývá. 

Uhádni jméno řeky, přes kterou ses vydal. 

6 
Za řekou se zastavíš,  
když sílu vody uvidíš. 

Zaoblila kámen zde, symbol modlitby, 
dala nám vzpomenout na všechny Židy.

Svícen je připomínkou zrůdného činu, 
který byl spáchán na utlačovaném lidu. 
Sedm ramen svícnu tu je  
a tmy závoj rozhrnuje. 
Kámen shůry je tíží,  
čekají světlo, které se blíží. 

7
Zavanula vůně chmele,  
pivovar se na tě směje. 

Vaří nám tu zlatý mok,  
vaří už dlouho a celý rok. 
Piva – Dudák, Švanda, Klostermann,  
i vodník mlaská ňam, ňam, ňam.

Po významném spisovateli se jedno pivo jmenuje. 
Uhádneš i ty, kdo to je?

8
Symbolem opravdové lásky se stala, 
pro kterou by život svůj dala. 
Na Podskalí milého vyhlíží,  
kde on je, že se neblíží? 

Na zamilované Dorotka shlíží, 
nic ji netíží. 
Polohu nezmění, 
srdce má z kamení.

Uhádni jméno milého 
a do tajenky doplň písmeno jedno.

9
Vrať se zpátky kolem řeky,  
vidět centrum musíš taky,  
podchodem se vydej 
a velkou stavbu hledej. 

Původně na ostrově stál 
a teď má řeku o kus dál. 
Léta byl kostel uzavřen, 
ženskému jménu je zasvěcen.

Víš, k čemu původně tato stavba sloužila?  
Nehledali ji totiž jen věřící, ale také nemocní a slabí. 

10
Palackého náměstí u kostela začíná,  
v jeho středu se cosi krásného vypíná. 

Tenhle sloup se k nebi tyčí  
a každý ho nerad ničí. 
Proti moru bojuje 
a nás ochraňuje.

Jménem květiny se zde jeden hotel pyšní,  
urči ho a vepiš do tajenky písmeno další. 

11
Už jen druhé náměstí ti zbývá 
a zjistíš, co tajenka skrývá. 

Hledej zcestovalého muzikanta, 
kterého zná každá parta.

Dudy v rukou pyšně drží, 
kolem něj se cesty kříží.  
Pod budovou radnice 
sluší mu to velice.

Okolo se rozhlédni, víš, jak se jmenuje náměstí? 

12
Malovaná jako obrázek 
vystřižený z pohádek.

Dudák na ni pohlíží, 
s radostí si ji prohlíží, 
malby, sochy, věžičku, 
pohleď i ty na ni chviličku.

Spořitelnu zdobí portrét muže,  
který pro knihu vzdal by se i kůže. 
Vlastenec byl a chud,  
ale Strakonickým zbyl v knihách jeho duch. 

Doplň do tajenky písmeno z příjmení vlasteneckého kněze, jenž dal 
jméno místní knihovně. 

13
Opodál dva domy nerozlučná láska pojí,  
semknuté jsou, jako když se bojí. 

Barokní štíty barvou dálek rozkvetlé  
jsou bílou spirálou zdobené.  
Postavil je měšťan Papež sám,  
ten, jemuž však nepatřil žádný křesťanský chrám. 

Domy architektonický styl připomenou 
a poslední písmenka do tajenky přibydou.

14 
Plno lidí tady sedí, 
dohromady hodně vědí. 
Starají se o chod města,  
kříží se tu každá cesta.

Poslední část tajenky byla  
u R . . . . . E doplněna 
a tebe už čeká jen příjemná odměna. 

Když tajenku už máš, pospíchej,  
ať v             na hradě odměnu nezmeškáš.  
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Pravost tajenky byla ověřena
a truhla s pokladem otevřena. 

K NÍ SE HISTORKA VÁŽE. OTOČ LIST. 

MAPA TRASY


