
POKLAD
Z jednotlivých zastavení slož návod k jeho nalezení. 
Hledej ho tam, kde to žije, kde srdce Chomoutova bije…

kód:

Hledačku vytvořili v létě 2020 Zbyňa, Lenka, Katka, Mája a Honza 
s pomocí Ladi. Grafika, ilustrace: Jana K. Kudrnová / www.jana-
kudrnova.com. Questing vyvinula nestátní nezisková organizace 
VitalCommunities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem 
příslušné obchodní známky. www.questing.cz
O hledačku se stará spolek Los Vesinos. www.losvesinos.cz

Hledačka vznikla za finanční podpory Olomouckého kraje, Nadace 
Via a KMČ Chomoutov.

Stopovací hra s pokladem na konci.
Obtížnost: Hledačka je fyzicky snadná, dlouhá 1,2 km (45 min.); 
mentálně středně náročná.
Schůdnost: Trasa je schůdná celoročně, je vhodná pro rodiny  
s dětmi i seniory, není sjízdná pro kočárky a vozíčkáře. 
Při dešti a sněhu je úsek  u řeky hůře schůdný.
Začátek: Hospoda U Pačesa - Dalimilova 65, Chomoutov 
(GPS 49.6384736N, 17.2318419E).
Vybavení: pevné boty, tužka s gumou, tištěný průvodce
Přístup:  Autobus – z Olomouce č. 364 nebo MHD č. 20,  
zastávka Horecká. Auto – nech na místech doporučených  
v mapě (P). 

Poleťte 
za mnou!

7. Hráz
V řece vody je habaděj, • tu nám komárům bývá hej. • Plá-
cej jenom maličko, • beli zme toť dřiv, človičko! • Hráz vodě 
je zábrana, • tam, kde není vítána. • Věz však, že jenom díky 
ní, • je Haná plná obilí.

Co v zahradě píše domek bílý? Slepičí hotel - toť nápad milý!

Vzhůru k mostu, dál pekárna voní. Na chodníku buď, tu auta 
se honí! Pak křižovatka maličká, už na dohled je kaplička.

8.Kaple Navštívení Panny Marie
Pod stín stromů přemístěna • byla dávno svatá žena. • 
Kaple však na tomto místě • stála dřív. A to vím jistě. • Stála 
tu ve stínu stromů • 60 let a 3 k tomu, • než tu pannu tady 
bdící • vytesali kameníci.

Za zády sochy z kamene hledej písmo černěné. Počtům 
věnuj chviličku: Kdy že postavili kapličku? 

kluci,vidím turisty!
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Tak končím svoje vyprávění
o Chomoutovu a místním dění.

Jak voda utekl ten čas.
Nezapomeň na mne (a přijď zas).

plácni
mě sem!



4. Houpačka u Moravy
Slyšíš to šumění a hukot vod? • Zde plavili koně, níž býval 
brod. • Dnes místní děti bez obav• si užívají ke hrám splav, 
ba i tůni hlubokou. • Zhoupni se i ty a hou! • Pak pospíchej 
na další bod, neb bratr můj by si rád bod.

Zamotán řetěz je řadu let. Co uzel spojuje? Spočti hned.

Dál proti proudu řeky jdi k plotu u pivovarské zdi.

5. Pivovarská stodola
V domě za dřevěným plotem • osvěž čelo zvlhlé potem. • 
Pivo místní se tu vaří, • proslavit mu ves se daří. • Bez vody 
by piva sláva • byla jenom polní tráva. • Branku s logem 
tady máš, • indicii teď už znáš.

Jak jmenuje se pivovar? Pozpátku piš to a spěchej dál.

Od mostu jsi na dohled, pod něj vydej se teď hned.

6. Most
Kdo přes Chomoutov cestoval, •  jen tudy vodu překonal. •  
Zaplatit však musel mýto, • až pak mohl přes koryto. • Pak 
betonový most tu stál • a jistě by byl vytrval. • Však za války, 
v poslední chvíli, • fašisti jej odstřelili!

Kde pilíře se dotýká nejvyšší stupeň rizika? On na stupnici 
nad vodou má barvu jasně

Dál vyjdi vzhůru po hrázi, kde závora tě zarazí.

1. Hospoda u Pačesa
Tahleta žlutá budova • nejstarší je tu hospoda. • Poutníci 
z cesty znavení • zde spočívali blažení. • Dnes hasiči se tu 
radí, co dělat, když voda řádí.• Hospodský rybář ti nabídne 
• kapra či štiku – co by ne?

Odkud ráno paprsky slunce míří, tam oken má hospoda:

Přes cestu teď rovně jdi, dobře se přitom rozhlédni! 
Vlevo projdi uličku, až na zelenou travičku.

2. Koperník
Zde stojíš v srdci vesnice, • kde schází se lid nejvíce. • Býval 
tu rybník na bruslení, • ten tady ale dávno není. • Jen kaluž. 
Zde lidská náplava • všemožné akce konává: • Adventní čas 
se tu slaví, • v dubnu s ohněm mají rej pravý.

Hleď dům obrostlý nejvíce má v kruhu psané číslice:

Zdá se, že jsi fakt dobrý hráč. Najdeš, kde věž má vysílač?

3. Věž vysílače
Vysílač, jak maják z moře, • dohlíží, jak sedlák oře • a seje 
zlaté obilí. • Dřív písek tady těžili. • Zde Morava řeka, mocná 
paní,• vyšla z koryta beze ptaní. • Domy, pole i zahrady,• 
vše vzala si bez náhrady.

Dvě šipky bíločerné jsou ukazatele věrné. Co píše horní 
šipky hrot?

Teď stezkou do lesíka k řece. Dál proti proudu přece. 
Nepřehlédni strom a řetěz!

Buď vítán u nás v Chomoutově.
Teď ocitl ses na ostrově, 
kde po staletí místní lid

s vodou zápasí, i zkouší žít.
 Můj rod by ti moh vyprávět! 
Žijem tu spolu stovky let.

 Svůj příběh začnu - ne náhodou  
- před Pačesovou 

hospodou.

tak 
to je ale 
bomba!

mapa
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