
PAMĚTIHODNÁ MÍSTA ROŽNOVA: hledačka zajímavých domů a událostí.

Obtížnost hledačky: fyzicky nenáročná, procházka městem.

Délka hledačky: na poklidné projití budete potřebovat asi půl hodiny. 

Délka trasy necelý 1 km.

Doporučené vybavení: vytištěná hledačka a tužka.

Začátek hledačky: lávka přes Bečvu naproti knihovny

Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sledujte text a indicie 

na kamenech paměti!

Turisto, půjdeš-li po naší cestě,
něco ti povíme o našem městě 
Tahleta hledačka může být vhodná,
místa ti ukáže paměti hodná.

Budova tu dávno stála. 
V 19. století dobré věci sloužila.
Teplá voda hosty hřála 
a studená léčila.
Co všechno voda léčí, 
to představivost předčí.
A tak kromě klimatu, 
máme také vodu tu.

Pro hostů pohodlí komfortní
zřídili topení ústřední a kuchyni dietní.
Na zahradě za domem, mnozí splnili si sen,
když postavili bazén
pro mládež i rodinky 
sloužily tam kabinky.

Po všem už je veta,
teď tu Orthes vzkvétá.
A v léčebném domě, zase plném hostí,
napravují dneska pochroumané kosti.

Pod číslo čtyři v tajence doplň třetí písmeno 
posledního slova druhého řádku a pod číslo pět 
předposlední písmeno prvního slova nápisu 
na kameni v dlažbě.

Můžeš se po stopách kamenů dát,
nezůstaň na startu bezradně stát.
Vydej se po trase vkreslené v mapce,
neboj se, půjde to docela hladce. 
Od čísla prvého až k tomu čtvrtému
projdi se Rožnovem ke konci samému.
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Radnice - stávala tu mnohé roky,
našich předků spravovala kroky.
Sloužila i bojovala,
pro nás paměť zanechala.
Když spravedlnost nutná byla,
tak radnice připravila 
pro příjemné sezení 
pohodlné vězení.

Městská rada – moudrých mužů dlouhá řada,
ze staletí do staletí rožnovský lid řídila. 
Stará práva města střežila, 
svátky světila a vrchnosti daně platila.
Vrchnost však poznala, která bije,
když nastala rebelie za vrácení knih gruntovních.
Staleté osudy rodů byly v nich.
Při požárech radnici nebezpečí hrozila.
Dnes už stojí konečně 
ve Valašském muzeu bezpečně.

Od druhé číslovky z prvního letopočtu uvedeného na kameni v dlažbě odečti 1 
a výsledek zapiš do tajenky pod číslo 6 a 7. A dále pod číslo 8 v tajence doplň 
poslední písmeno prvního řádku tohoto nápisu.

Stával tu dům, jenž příběh tají.
Teď vyprávět budou, ti kdo ho znají.

Za dávných dob žil tady měšťan Michna, Valach hrdý.
Nechtěl už snášet útlak tvrdý

 a proti vrchnosti svou zvedl pěst.
Šli za ním mnozí hájit českou řeč a svoji čest.

O jejich osudu je v městě dosud zvěst.

Když otcové rodin a odbojní mladíci
pak zbití umírali v káznici,
Rožnovem zněl tichý pláč

zač, Bože, zač?

Jak šel čas a dějiny, přišla zas dramata jiná.
 Málokdo už dnes vzpomíná,

že tu kdysi Michna žil,
co za práva Valachů život položil.

Došli jste na konec cesty,

jděte zpátky na náměstí.

Dům plný moudrých rad tam najdi.

a dovnitř k pultu směle vejdi.

Když zde řekneš potají:

schránku ti hned vydají.
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Unikátní quest / hledačku po kamenech paměti 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.

Text hledačky hledejte na:
knir.cz/z-tisku/questy
www.questing.cz
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Opojné výšky, pocit ptáka v letu 
nad rodným městem,
kol kostelní vížky.
Tolik známých tváří, kterým oči 
září při pohledu na můj um.
Kde stala se zrada, že letadlo 
padá?
Ještě vás vidím, naposled. 
Sestru a matku, rodný dům. 
Teď jsou má křídla zlomená.
To konec mých mladých dnů 
znamená.

Pod číslo 1 v tajence doplň páté 
písmeno z názvu měsíce 
a pod číslo dvě poslední číslici 
z letopočtu uvedeného na kameni 
v dlažbě. A dále přistup k bráně 
do zahrady U Všech svatých 
a pod číslo 3 v tajence doplň třetí 
číslici z druhého letopočtu 
uvedeného na kamenné desce 
u vchodu.
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Pod číslo 9 tajenky doplň první 
písmeno pátého slova druhého řádku 
a pod číslo 10 první písmeno třetího 

slova třetího řádku z nápisu 
na kameni v dlažbě
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