KONEC VÁLKY V ROŽNOVĚ
17 lidských osudů

Když blíží se poledne v pátek,
na náměstí není žádný zmatek.
Tu náhle zazněl výstřel z děla,
na zemi leží mrtvá těla.
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Dnes tiše stojí tu Dolní most,
v minulých časech však zažil dost.
Zděšená dívenka domů běží,
po střele mrtev tu otec leží.
U Jáhnů úzká ulice,
v ní vozy plné munice.
Maďarů bylo kolem jako much,
když výbuchem zachvěl se vzduch.

V krámě chtěli koupit zboží,
z nebe spadla hrůza boží.
Ti, co do sklepa se skryli,
holý život zachránili.
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Kámen hledejte v dlažbě mezi
květinářstvím a Delikatesem.
Do tajenky doplň pod číslo 3 páté
písmeno prvého řádku a pod číslo 4 čtvrté
písmeno pátého řádku nápisu na kameni.

Kostel – pozorovatelna pustá
zásahů dostal zhusta.
Treﬁly i kostelní báni
zraky všech upřely se na ni.
Kámen hledejte v dlažbě za mostem
u schůdků do parku. Do tajenky doplň
pod číslo 1 čtvrté písmeno druhého řádku
nápisu na kameni a pod číslo 2 druhé
písmeno šestého řádku z téhož kamene.
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Buď vítán, poutníče, v našem kraji,
pamětní kameny příběh tají.
Kroniky o městě hodně znají,
poslechni, o čem si povídají.
Povídají ony o zlé době,
dvě vojska stála tu proti sobě.

Chceš-li se ve stopách těch dějů dát,
nesmíš na počátku zůstat stát.
Vydej se po trase vkreslené v mapce,
neboj se, půjde to docela hladce.
Od čísla prvého až k tomu osmému
projdi se Rožnovem ke konci
samému.

Obtížnost hledačky: Fyzicky nenáročná.
Délka hledačky: Na poklidné projití budete potřebovat asi 1 hodinu.
Délka trasy 1,5 km.
Doporučené vybavení: Vytištěná hledačka a tužka.
Začátek hledačky: Od autobusového nádraží dojdete přes světelnou křižovatku
na Dolní most – tady hledačka začíná.
Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sledujte text a indicie
na kamenech paměti!

Na náměstí ve východním rohu,
dříve hotel Radhošť stál,
a když přišel konec války,
zachvátil ho oheň a zmar.
Od Hutiska z dálky
granát přiletěl,
hotel hořel, hasil, kdo ruce měl.
Všechno marno,
zbytečná to snaha byla,
z krásné stavby jen
hromada suti zbyla.
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Kámen hledejte v dlažbě před parkovacím
automatem. Pod číslo 7 doplňte druhý znak
posledního řádku nápisu na kameni.

Na východě děla pálí,
přilétají střely zdáli,
hoří chalupa, dýmu je tu velice,
už nehoří jeden dům, hoří Horní ulice.
Fronta přešla, radost všechny chvátí,
lidem z té ulice však život nic nevrátí.

Kámen hledejte v dlažbě chodníku naproti
autobusové zastávce. Pod číslo 5 doplňte první
písmeno prvního řádku a pod číslo 6 první
písmeno pátého řádku nápisu na kameni.
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Též Čechova ulice
se chtěla konce dočkat,
však ruská děla zahřměla
a lidé museli počkat.
Pan Zahradník jde ulicí
mírovou čeká slávu,
přiletí však střepina
rozbije mu hlavu.

Když už jste splnili všechny ty úkoly
čeká vás odměna ukrytá u školy.
U školy nejbližší
k tomuto zátiší.

Proč těch šest životů na prahu svobody
muselo zhasnout tu?
Je dílem osudu, nebo jen náhody,
když život prohraje svůj zápas se smrtí?
Skloňme se před jejich nejvyšší obětí.

U výklenku s

Do tajenky použijte písmena z nápisu na kameni
umístěném v dlažbě naproti památníku Františka
Palackého. Pod číslo 9 vložte předposlední
písmeno příjmení paní Veroniky, pod číslo 10
šesté písmeno příjmení pana Michala a pod číslo
11 třetí písmeno z příjmení pana Josefa a pod
číslo 12 místo čtvrté písmeno z příjmení pana
Emila.

On tu leží mrtvý,
strašný je to den,
nečestným člověkem
nakonec byl okraden.
Kámen hledejte před Jaroňkovou
galerií. Pod číslo 8 doplňte sedmé
písmeno druhého řádku nápisu
a kameni.

7
U Hájnice, kde stojí lázeňský dům,
si svoboda též svou daň vybrala.
Tři životy vyhasly tu, také malé Věrky.
Šli vstříc nadějným dnům,
však smrt je zde potkala.
Ze života malé Věrky, Drahy a pana Stříže,
zbyly jen na hrobech kříže.
Do tajenky použijte písmena z nápisu
na kameni umístěném v dlažbě před
bývalým lázeňským domem. Pod číslo13
vložte třetí písmeno ze jména pana Stříže,
pod číslo 14 třetí písmeno z příjmení malé
Věry a pod číslo 15 sedmé písmeno
ze jména paní Bradáčové.
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schránku, věř mi.

Občané Rožnova čekali svobodu,
když střely zákeřné
smetly je do hrobu,
a že zde pomníčky těm padlým
stavíme,
to krvi nevinné
ještě dnes dlužíme.
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použiješ,
a její taj hned odkryješ.

Pod číslo 16 doplňte poslední číslo
z prvého letopočtu na pomníku,
u kterého stojíte, a pod číslo 17
doplňte počet písmen slovního
zápisu číslovky označující počet
padlých neznámých hrdinů.
Unikátní quest / hledačku po kamenech paměti, místech, kde se 4. a 5. května 1945
bojovalo a umíralo, připravila v roce 2017 tvůrčí seniorská skupina scházející se
v městské knihovně pod hlavičkou projektu „Město v mé paměti“ ve spolupráci
s městem Rožnov pod Radhoštěm k 750. jubileu města.
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Text hledačky hledejte na:
knir.cz/z-tisku/questy
www.roznov.cz
www.questing.cz

