
 Už je tomu spoustu let,  

kdy dvěma tulákům patřil svět.  

S batohy na zádech toulali se mnoho let. 

Jeden z nich pak v Ledči žil, druhý jinde zakotvil.  

Trasu my jsme připravili, abychom je představili. 

Vpravo řeku stále měj, po jejím toku se rychle dej. 

Pod Šeptouchovskou skálou poctu mrtvým vzdej  

a s matikou si nyní hrej.  

Letopočty odčítej, výsledky pak posčítej. 

Pokud dobře počítáš, první slovo do tajenky máš. 
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Vlevo zpět se dej a do kopce vystoupej.  

Až vystoupáš trochu výš, příkré schody uvidíš. 

Do schodů však nešlapej, dej se vlevo, pospíchej. 

Pokud sejdeš níž, kovový kříž uvidíš. 

U křížku tam stojí Mařky, zapomněly doma tašky.  

Neposlouchej jejich nářky, možná jsou to pěkné 

lhářky. 

Jdi ulicí hřbitovní, nemáš na to spoustu dní. 

Projdi brankou hřbitovní, vyjdi schody zánovní. 

Nad schody se otoč vlevo, 

nejsi přece žádné dřevo. 

Dojdi ke zdi hřbitovní, 

hlavně z cesty neuhni. 

Stojíš přímo pod márnicí?  

Koukej na hrob,  

kde hvězda svítí. 

V tomto hrobě svůj věčný sen sní klempíř Max a 

snad je spokojen. 

Když roku 1929 pracoval na hradní věži,  

zanechal nám zprávu svou:  

„Jsem 46 roků stár a 114 kilo právě mám, 

19 roků ženat jsem a 4 děti vychoval jsem. 

Až mou zprávu najdete, 

tichou vzpomínkou mne uctěte.“ 

Zjisti jeho příjmení, bude to dobré znamení. 
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Zpátky k Mařkám utíkej, nazpět se už nedívej. 

Projdi Haškovou ulicí a na jejím konci přejdi silnici. 

Vpravo nahoru se dej, jen pár kroků udělej  

a na kopec Hůrku zavítej. 

 

V půlce kopce smírčí kámen leží,  

staré tajemství zde střeží. 

Ten, kdo tehdy dopustil se zlého 

činu,  

musel odpykati svoji vinu. 

Kámen pěkně otesal  

a na místo činu dal. 

Na ceduli je jméno napsáno,  

už máš skoro vyhráno. 
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Do kopce zas vystoupej, hlavně si moc nezoufej. 

Dolů odtud pospíchej, ke studánce zavítej. 

Voda teče z jeskyně, která vznikla v puklině. 

 

Pod studánkou dej se vpravo, hledej strmou uličku, 

máš už jenom chviličku. 

Uličkou jdi stále výš, nahoře pak něco zvíš. 

Stojí tam dům zánovní, střechu už má mnoho dní. 

Je to střecha dřevěná z 
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je složená. 

Za domem se vydej 

vpravo,  

za zdí ještě kousek výš 

možná kostel uvidíš. 

Ke kostelu pak jdi blíž. 

Hádanku čti, nespěchej, 

za chvíli Ti bude hej. 

Náhrobek čestnému ledečskému měšťanu je 

vyhotoven na motivy Erbenova Pokladu.  

A kde najdeš náhrobek?  

Dáš se směrem k márnici, máš ho po své pravici. 

Maxmilián Růžička byl 55 let městským „ficíkem“.  

Co do tajenky doplníš? Nevíš? Tak podívej se na 

náhrobek níž a teď už jeho povolání snadno vyplníš. 
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Až tajenku doplníš, sejdi ze hřbitova k městu blíž. 

V údolí tu kostel uvidíš a rychle k němu zamíříš. 

Kostel sv. Petra a Pavla stojí tu už od pradávna. 

Dostavěl ho Burian, co hrad tehdy obýval. 

Co tu bylo dřív a dnes už není?  

Na to musíš přijít sám, pomůže Ti svatý Ján. 
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Od kostela dojdi k řece, 

podívej se na hrad přece.  

Uvidíš tam hodiny od neznámého „hrdiny“.  

Až se na ně podíváš, jejich název poskládáš. 
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Teď se vydej vlevo starou uličkou k domu s pecí 

maličkou.  

Pekaři zde kdysi žili, pekařství zde založili. 

Podle pověsti tu také Běla žila,  

z nešťastné lásky pod okny svůj život ukončila. 

S letopočtem teď si hrej,  

poslední číslici do tajenky dej. 
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Jakub Teplý sochař byl,  

barokní sousoší na náměstí postavil.  

Jeho dům však oheň zohavil. 

Na bocích sousoší tu stojí 

čtyři svatí: 

sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. 

Florián a kdo je ten čtvrtý? 

To musíš zjistit sám. 

Nápovědu Tobě dám, tento 

pán byl kdysi za „trest“ ve 

Vltavě vykoupán.   
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Tajenka: 

              

10    11  15  16   8     3   11  17         7    11    4    2   13 

     ˇ        
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Vyluštil jsi tajenku? To jsi chlapík, holenku!  

Chceš-li vědět o „tulácích“ víc,  

INFOCENTRUM navštívíš. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledačku v květnu 2018 vytvořili žáci a učitelé Základní školy 

v Ledči nad Sázavou: Nikola Bauerová, Kristýna Kolářová, Tomáš 

Aron, Matěj Vágner, Michal Simandl a Petra Vágnerová. 

 

 

Základní škola Ledeč nad Sázavou 

a 

Město Ledeč nad Sázavou 

H L E D A Č K A 
pro celou rodinu 

 

 

 

 

 

Obtížnost: střední 

Časová náročnost: 1 hod. 15 min. 

Délka trasy: 2 km 

Začátek a ukončení: Infocentrum 

 

 

Po trase řeš hádanky a slova vkládej do tajenek 

v textu. Čísly označená písmena zapisuj do tajenky 

umístěné v závěru hledačky.  

Vždy si pozorně přečti celý text. 

Držíme Ti palce!! 


