Vítáme Vás před frýdeckým zámkem!
Projděte se s námi zdejším parkem.
Dřív než zámek starobylý hrad tu stál,
od města jej příkop odděloval.

Hra Questing, česky hledačka, pochází ze Skotska a Anglie, kde má
dlouholetou tradici a je známa jako Letterboxing. Pod názvem Questing
je rozšířena hlavně v USA. Text vede hráče po trase, nabízí jim různé
indicie a jejich správné rozluštění je nakonec dovede k pokladu. Trasy
najdete i na několika místech v ČR. Jsou různé obtížnosti i zaměření.
(www.questing.cz)
Jak hrát?
Nechte se vést verši po trase vyznačené na mapce. Čísly jsou označena
zastavení s úkoly anebo se zajímavým povídáním. Cestou vepisujte
odpovědi do políček a číslem označená písmena poté vyplňte do
tajenky. Nelekejte se – dvě různá čísla mohou označovat stejné
písmenko. S hotovou tajenkou zajděte na pokladnu Muzea Beskyd.
Pokud jste ji vyluštili správně, předají vám truhličku s pokladem.









Co byste měli vědět:
Obtížnost: Fyzicky nenáročná, intelektuálně – to nám řekněte vy 
(Trasa není vhodná pro vozíčkáře, zahrnuje schody)
Délka hledačky: 2 km, 1,5–3 hod.
Začátek trasy: Před branou frýdeckého zámku
Doporučené vybavení: Tužka, bystrá mysl, deníček na razítko
Může se hodit: Atlas stromů, mapa Frýdku-Místku a okolí
Vhodné roční období pro tuto hledačku: Jaro, léto, podzim
Kde získat hrací kartu: Můžete si ji vytisknout doma nebo
vyzvednout na pokladně Muzea Beskyd. Hra je zdarma!

 Hledačku je možné dokončit pouze v otevíracích hodinách Muzea
Beskyd Frýdek-Místek!
Po
zavírací den
Út, St, Pá
8.00–12.00
12.30–16.00
Čt
8.00–12.00
12.30–17.00
So, Ne, svátky
13.00–17.00 (listopad–duben)
So, Ne, svátky
10.00–17.00 (květen–říjen)

Kontakt:
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Hluboká 66
738 01 Frýdek-Místek
Tel: 558 628 001(2,3); 558 630 051-3
E-mail: info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com
Na vytvoření hledačky se podílely: Peťa, Kača, Anička, Magda

Než projdete dovnitř branou,
koukněte se kousek stranou.
Mezi anděly tu stojí, všeobecně znám,
mučedník – svatý Nepomucký Jan.
1. Co chybí na soše Jana Nepomuckého?
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Dřív na prvním nádvoří
pobíhaly služky a komoří.
Dnes hrávají tu hudebníci
a pobíhají muzejníci.
2. Na prvním nádvoří najděte na střeše zámku korouhvičku a
opište z ní druhou číslici v pořadí. Pak pokračujte dále do parku.
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3. V parku především stromy vidíme,
proto si o nich něco povíme:

Která instituce má ve správě frýdecký zámek i Zámecký park?
2

Teď jděte dolů branou ze Zámeckého parku ven,
ještě kousek po silnici a jste v Parku Pod Zámkem.
K zámku hleď! A vpravo bok!
Ke kamennému pódiu namiřte svůj krok.
4. Postavte se na pódium a najděte na okolních domech oválné
okno. Jaká je barva střechy domu, na němž se nachází?
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Za plotem chráněný sad – nádherná Štěpnice,
v květnu její ovocné stromky zdobí květů tisíce.
Pokračujte po cestách, co se kroutí
až k přístřešku z vrbového proutí.
5. Z proutěného altánku je vidět kostel. Jak je pojmenovaný?
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Teď ještě najděte naučnou tabuli. Který z vyobrazených ptáků je
v parku vzácným zimním hostem?
3

Nejstarší strom v Zámeckém parku je jasan ztepilý,
má přes 200 let, a v pase 5,5 m, kdybychom jej změřili.
Liliovník listy ve tvaru lyry má,
podoba květů je zase tulipánová.
Magnolie, ta nejkrásnější je na jaře,
kdy záplavu růžových květů ukáže.
Dřezovec trojtrnný děsivé jméno má,
nemusíte se však bát, ten náš nepíchá.
Ač zván trojtrnný, bez trnů je,
lusky plné semen v zimě shazuje.
Co nedocení žádný kýchající alergik
je pohled na kvetoucí kaštanovník.
Na podzim však jeho korunu zdobí zelení ježci,
ukrývají plody, které pečou se v peci.

Nyní cestou vzhůru minete nejeden stromek,
a poté bývalý zahradníkův domek (dnes Restaurant Cattaleya).
6. Květy jedovatého áronu toulec chrání
hmyzu v opylení však nezabrání,
kolem hmyzu uzavře se past,
po opylení je na svobodu puštěn zas.,
Výsledkem jsou palice červených bobulí,
v létě ze zeleného koberce břečťanu vykukují.
Proslulá řeka se tu kolem zámeckého vrchu stočila,
je to Ostravice, do níž Maryčka Magdónova skočila.
Teď podejděte pod bílou plachtou a běžte do parku Jižní svahy,
pohyb v něm vyžaduje už více snahy.
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7. Až půjdete přes most, všimněte si jedovatého jehličnanu,
který u něj roste. Jeho jméno zní:

12. Ještě neodcházejte a spočítejte, kolik kroužků se nachází
na bráně uzavírající třetí zámecké nádvoří. Vepište počet slovy.
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Mapka s orientačním vyobrazením trasy:
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8. Na úplně samém konci stezky vyjděte nahoru po schodech
a nezapomeňte je spočítat. Vepište počet slovy:
5

Pokud s sebou máte děti, nechte je na hřišti vydovádět,
a pak si odpočiňte procházkou po promenádě.

13. Svatý Florián musí tu s vědrem bdíti,
ať se nám zámek ni dům nevznítí.
Josef Pěstoun zas v náručí drží Ježíška malého,
pro spásu lidu seslaného.
Není číslo jako číslo! V nápisu na soše sv. Floriana jsou dobře
ukryty číslice. Sečtěte je a zapište slovy. Nejde o letopočet 1730!
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9. Nato stočte své kroky na kamennou vyhlídku,
rozhlédněte se po okolí slezského Frýdku.
Moravský Místek leží hned za čárou dělicí
- řeka Ostravice je zde zemskou hranicí.
Jak se jmenuje solitérní hora, kterou vidíte z vyhlídky za třemi
Místeckými kostely? (Její název se podobá mužskému jménu, jež
dle kalendáře slaví svátek 30.11.).
6

14. Co přinesl k nám v předposlední době ledové ledovec?
Bludné balvany až z dalekého severu – to je teda věc!
I do Frýdku tehdy nějaké skandinávské šutry dorazily
a v upomínku těch dob je lidé na různých místech vystavili.
Spočítejte všechny bludné balvany v Zámeckém parku a vepište
počet slovy.
0

10. Ten bílý domeček u zámku není hladomorna, ale jakýsi sklep,
říká se mu ledovna, neb dřív se tu ukládal led.
Kusy toho ledu z řeky Ostravice vysekávali,
aby pak s jeho pomocí potraviny čerstvé uchovávali.

Procházku zakončíme zas na prvním zámeckém nádvoří,
kdo chce, ať se ještě na chvíli do rozjímání ponoří.
Historie vás tady ze všech stran obklopuje,
duch hraběte Jiřího z Oppersdorfu na chodbách se zjevuje.

Jaká střešní krytina pokrývá střechu ledovny? (jedn. č.)
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Jaký geometrický tvar mají hodiny na věži?
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11. Jistě zaujme vás strom, jenž má hedvábný vzhled
díky tomu, že ve svazečku má jehlic hned pět.
Jeho příbuzné, u nás rostoucí, mají jehlic pár,
také šiška jejich spíše kulatý má tvar.
Jak zní jméno onoho stromu?
8

vejmutovka

Blahopřejeme, došli jste na konec trasy!
Co tajenka, jak zní asi?
Děkujeme, že jste s námi zdejší parky navštívili,
snad vám naše verše procházku zpříjemnily.
Doufáme také, že jste objevili něco hezkého v zámku okolí
a že nohy ani hlava vás moc nebolí. 
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Chcete vědět, jaké moudro skrývá tato latinská věta?
Dozvíte se to na pokladně, nemusíte jít až na kraj světa!
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