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Mariánský (cyklo)quest
Obtížnost hledačky: náročná fyzicky i orientačně
Délka hledačky: asi 29,4 km; chceš-li si užít výhledů, pohody a klidu, počítej s celým dnem
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně
Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír, může se hodit dalekohled
Začátek hledačky: Kopidlno u Jičína, Hilmarovo náměstí, u sousoší Panny Marie
Upozornění: trasa hledačky vede po silnicích II. a III. třídy s běžným, většinou nepříliš silným automobilovým
provozem; nebezpečné je křižování silnice 1. třídy 32 v obci Jičíněves – zde velmi opatrně!
Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sleduj text! Hledané slovo dopiš na řádky,
písmeno pak umísti do tajenky na pozici označenou číslem.
3.      Slavhostice

1. Kopidlno, Hilmarovo nám., sousoší Panny Marie

Johánek a Josef vzhlíží k Boží Matce
zlatým písmem prosíme,
mysli na nás krátce,
modli se za nás, Matičko Boží,
za dne i ve tmě, ráno i v loži.
Auta a lidé se míhají kolem,
tři svatí stojí staletí spolem.
Zanedlouho tři sta let
podpírají tento svět.
Také Maří Magdaléna, Šebestián s Jakubem,
tvůrce z doby baroka nadal je pohybem;
všimni si jejich tváří,
na nichž se city sváří.
Poslední dvě písmena ze jména světce po pravé ruce
Panny Marie
_ _ _ _ _ _ _ _
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Slavhostické Panence pod lipami
pokosená tráva voní.
Němá tvář pod korunou,
růženec v pravé ruce,
dlaně v modlitbě spjaté:
znáte svůj osud, znáte?
Nyní Panna, navždy Panna
občany zdejšími zbudována.
Střeží na lipce
mláďata v ptačí budce,
květy lip zasypána:
nyní Panna, navždy Panna.
Jak se jmenuje sochař, který sochu vytvořil?
_ _ _ _ _ _ _ _ _
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4.      Slatiny – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kovanou branou za růžemi,
pískovci pod nohama už se nedivím.
V márnici ve hřbitovní zdi
lebky prázdnými očními důlky civí.
Dvě další zuby ceníce
střeží vstup od zvonice,
která je starší kostela.
Svatý muž za ruku dítko vede,
mechem znamenané čelo bledé.
„Ty čistily jsme od mechu
a nedělaly neplechu,
s kartáčem v ruce pan učitel hlídal…
Už je to dávno“, paní povídá.

2.      Vršce
Panna Maria Lurdská
nedotčena hříchem, plná lásky k hříšníkům,
praví: hřích je největší zlo! Kajte se!
Dívenka v Lurdách rukama studánku vyhrabala,
kde Panna Maria prstem ukázala.
Zde čtyři lípy střeží Matku,
roucho zlatem lemované
sedmikrásek pole kolem.
Čtyři roky poté postavena,
co papež pravil: budiž slavena!
V jakém měsíci byla socha vysvěcena?
_ _ _ _ _ _
1
4

Kolik schodů vede ke zvonici? Jejich počet vynásob
počtem lebek nad vstupem do márnice:
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _
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5.      Slatiny – Panna Maria

8.      Střevač

Panna Maria Immaculata
stojí tu, nikam nechvátá.
Aninka Košťáková nosila Panně květiny denně,
pivoňky nejradši; už ji kryje země.
Též paní Baldová z blízkého domečku
modlila se tu za ztracenou ovečku.
Pod nohama zem, pod dráty hlavu,
jakou o nás podá zprávu?
Bezmála tři sta let
tu pozoruje svět.
Od kteréhože Leta Panie?

Vysokou travou k ní sotva projdeš,
srha říznačka ti zkrvaví dlaně
a lesní jahody pusu.
Martin Krupka stvořil Pannu,
temná silueta proti nebi,
záře kolem ní.
Stojí tu Panna již mnohá léta,
k lidem se svou tváří otáčí;
had zemi u jejích nožek obtáčí,
na Boží lásku však nestačí.
Jak vlastně dlouho se vede ten boj?

_ _ _ _ _
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_ _ _ _ _ _ _
24

_ _ _ _ _ _
6

_ _ _

Sečti poslední dvě číslice letopočtu na podstavci;
výsledek značí pořadí písmena v abecedě.

6.      Kostelec

_ + _ = _
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Svíce kaštanových květů
září za jarních nocí,
pavouček jí opředl čelo.
Svatí František a Jan
dělají jí společnost
od barokních dob;
čas nemilosrdně rysy stírá,
však jejich krása neumírá.
Panna Maria Immaculata – Neposkvrněná:
u jejích nohou had ovíjí zemi.
Kolik tváří andělů si hoví mezi nimi?

9.      Bystřice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vrátka na východní straně otevře jen hrdina:
pohlaď hlavu šelmy, sevři ji do dlaně,
jinak se na hřbitov těžko dostaneš.
Již ve čtrnáctém století
tu z kostela zvony zní;
kostel se tehdy tyčil k nebi,
ač vysoký jak dnes nebyl.
Obejdi hřbitov ke kostelním dveřím;
dravé zvěři vyhneš se tu stěží:
jaké to zvíře vstup do kostela střeží?

_ _ _
7

_ _ _
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7.      Dolany

10. Bystřice, Panna Maria u čp. 38

Panna Maria s Jezulátkem za plotem skrytá.
Pozor! Pan majitel málokoho vítá.
S trochou štěstí uvidíte,
Matičku i její dítě.
Prý sochař Sucharda v roce
osmnáctistém padesátém druhém
dal vzniknout Panně, světcům i balustrádě kolem.
Které dva stromy kryjí Panenku Marii?

Něžná tvář, roucho, secesní křivka,
na levé ruce Ježíška hýčká,
místní lidé ji dobře střeží,
jejich život tu spolu s ní běží
už víc než sto let!
Použij první tři slova z textu na podstavci:

_ _ _ _
10
5

_ _ _
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11. Staré Hrady, Mariánský sloup nad hradem

13. Libáň, Panna Maria Immaculata v Emlerově ul.

V stínu čtyř lip
sloup s Pannou nahoře,
tvůrce byl latiník,
budoval v pokoře.
Slunko jí hřeje záda,
když v létě zapadá
(a květy radostně vadnou u jejích nohou).
Již v roce sedmnáct set třicet
byl tento sloup vztyčen;
červený pískovec teple září
Mariinou tváří.

Proklela chasníka manželka katova,
sešel on sekyrou katovou z života.
Kající se žena zlatky vzala,
Panenku Marii postavit dala.
Tři století Panna ke kostelu hledí,
v ruce tři kvítky třímajíc;
jsou to lilie?
Ví někdo víc?
Kvítek šaronský, bible praví,
však jaká rostlina je ten pravý?
Lír přímořský v píscích Šáronu kvete,
strň úžasem nad jeho krásou, světe!

Text u nohou Panny Marie praví:
Vezmi první písmeno slova před letopočtem
_

_ _ _ _ _
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_ _ _ _ _ _

_

_

_ _ _

_ _ _ _
20

27

12. Staré Hrady, Panna Maria Lurdská u čp. 87
Poláčkovi, Kryšpínovi nechali vystavět,
na Boží rodičku chtěli ódy pět.
Antonín Sucharda v Pace zrobil,
na díle spanilém má svůj podíl.
Panna Maria v lásce a péči chována
před lety třiceti zářila barvami:
jedna ze sousedek oblékla jí modrý plášť,
též korunku zlatou,
tvář růžovou boubelatou.
Čas a déšť barevné dílo smyly,
však představme si to na chvíli 
Babičky na kolech jedouce kolem
pouštějí řídítka, modlí se sborem.
Všimni si předposledního slova v textu na podstavci
_ _ _ _ _ _
9
Tajenka označuje místo, kde je ukryt poklad:
_ _ _ _
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_ _ _ _ _
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_ _ _ _
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_ _ _ _ _ _ _ _
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_ _ . _ _ _ _
22 23
24 25 26 27

Hledačku vytvořili na jaře 2015 Blažena Hušková a Honza Had Mertlík s přispěním přátel Mariánské zahrady. O
hledačku se stará Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery.
Questing vyvinula nezisková organizace Vital Communities of the Upper Valley ve Vermontu, USA v roce 1995
a je nositelem příslušné ochranné známky.
3/4

Mariánský (cyklo)quest

Tento quest (hledačka) vznikl v rámci projektu "Rozvoj turistiky v Mariánské a Valdštejnově zahradě", který realizovalo Sdružení Český
ráj ve spolupráci s měs-tem Jičín a Svazkem obcí Mariánská zahrada. Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova
prostřednictvím místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s.
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