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4.

U kostela další z věží stojí,
je proslulá kupodivu solí.
Stará radnice a kostel ji obepíná,
sama se solnice nazývá.
Prý tvrz to v dávných dobách bývala,
později se v ní sůl uchovávala.

Putování po Naãeradci
s Janem Nepomuck˘m

www.blanik.net

Kolik schodů vede do solnice?

5.

Ta radnice, co u solnice stojí,
barokním slohem a zdobnými hodinami se chlubí.
Prohlédni si městský znak,
stříbrná věž stojí rovně snad.
Dva klíče, zuby vytočeny ven,
to je symbol důvěry a moci jen.
Z pamětní desky opiš jméno humoristy, novináře, spisovatele
a hlavně vlastence.

O hledačku se stará
Český svaz ochránců přírody,
Podblanické ekocentrum,
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim.
www.csopvlasim.cz, e: vlasim@csop.cz

Od radnice se vydej směrem dolů.

Další hledačky v geoparku Kraj blanických rytířů najdeš na
www.blanik.net
Vydej se nyní směr Mladá Vožice,
pozorně hledej název ulice.
Doplň název ulice.
Vrať se zpět k soše Jana Nepomuckého.

7.

Až ho najdeš, já, Nepomuk, volám Tě zpět k sobě,
zde je uctěna památka těch, co leží v hrobě.
Pomník padlých stojí zde,
hrdý pískovcový lev střeží je.
Dříve na to nebyl sám,
francouzský legionář mu pomáhal.
Socha však byla zazděna ve sklepě Berlovky,
odpočívá tam už asi navěky.

V prosinci 2014 společně vytvořili
Barbora Hozová, Anna Dufková a žáci ZŠ Načeradec.
Hledačka vznikla za ﬁnančního přispění
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
www.questing.cz
Questing vyvinula
nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA,
v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

Projekt Geopark Kraj blanických rytířů realizuje
Český svaz ochránců přírody Vlašim,
který dlouhodobě pečuje o přírodní a kulturní dědictví regionu.

Opiš poslední jméno z Památníku padlých.

Naše putování je už u konce,
věnuj se nyní tajence.

Na projektu spolupracují města
Vlašim, Votice, Zruč nad Sázavou, Mikroregion Český smaragd,
městysy Čechtice, Křivsoudov, Louňovice pod Blaníkem,
Načeradec, Neustupov a obce Jankov, Kamberk, Kondrac,
Miličín, Olbramovice, Pravonín, Ratměřice, Veliš a Zvěstov.

Vyrobeno v roce 2014 | graﬁcká úprava a kresby: Viktor Puci

6.

Hledací hra
pro celou rodinu
www.questing.cz

www.blanik.net

Načeradec
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Svat˘ Nepomuk
jméno mé,
vítám Tû v krajinû
malebné.
Mûstysem Naãeradec
tû provedu,
k tajence rád tû
zavedu.

Pozorně na kostel hleď,
není zde jen pomník Černých teď.
Obejdi kostel zprava,
objeví se sviní hlava.
Červený pískovec obraz skrývá,
na sviní hlavu se tvé oko dívá.
Znakem Šelmberků je tento výjev profánní*,
není však jedinou chloubou zdi kostelní.
Spolu s pelikánem krmícím mláďata krví svou,
důležitou dvojicí zde jsou.
Podobenství s Ježíšem v tom je,
on také svou krví lidstvo vykupuje.
Kámen klenák, ten je spojuje,
a klenbu stavby podporuje.
Na stěně kostela hledej pamětní desku rodiny Černých.
V jakém měsíci zemřela paní Magdaléna?
Doplň název měsíce.
* profánní – světský

P

UTOVÁNÍ PO NAČERADCI S JANEM NEPOMUCKÝM

1.

Vydej se poznávat geopark Kraj blanických rytířů
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) právě začíná!
Svatý Jan Nepomucký Tě provede po Načeradci.

Pořádně si prohlédni mou sochu
a spočítej, kolik mám hvězd kolem
hlavy. Slovo doplň do tajenky.

Obtížnost hledačky:
Délka hledačky:
Vybavení na cestu:
Začátek hledačky:
Konec hledačky:

snadná
1 km
tužka, pohodlné boty
socha Jana Nepomuckého na náměstí
čerpací stanice Benz, ulice Lhotecká,
směr Lukavec

TAJENKA
1. JAN NEPOMUCKÝ
14

2. ZÁMEK
2

3. KOSTEL
9

Od sochy se vydej vlevo k zámečku.

12

4. SOLNICE
4

2.
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. Poté jdi do čerpací stanice. Řekni tajenku a dostaneš poklad.

Byl jsem umučen
a shozen z Karlova mostu.
Jsem patronem lodníků,
chráním jejich cestu.

Barokní zámeček tu stojí,
stál tady i vloni.
Postavil ho hrabě Stahrenberk v 18. století,
pro své vlastní užití.
Poté sirotčinec se z něj stal,
pár oprav a budova stojí dál.
Dnes dětský domov tu sídlí,
zámek má pod svými křídly.
Kolik komínů má zámeček?
Od zámečku se vydej ke kostelu.

1

5. MĚSTSKÝ ÚŘAD
8

10

5

6. VOŽICKÁ ULICE
13

6

7. POMNÍK
3

11

7

TAJENKA:
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

Tajenkou je název uranového minerálu, který vytváří žluté nebo zelené tabulkovité
krystaly a který se nachází v nedaleké Křížovské hůře.

