KAŽDÝ RÁD JAKO MALÝ SNIL O TOM, JAK NĚKDE NAJDE TAJNĚ UKRYTÝ POKLAD. JAK HLEDÁ CESTU
ZA JEHO OBJEVENÍM, ČTE STOPY A LUŠTÍ OTÁZKY VEDOUCÍ K JEHO NALEZENÍ. HLEDAČKA JE HRA,
KTERÁ DOVOLÍ MALÝM I VELKÝM SI PRÁVĚ TAKOVÝ POCIT ZNOVU OSVĚŽIT A PROŽÍT. A PŘITOM
POZNAT NĚCO Z MÍSTNÍ HISTORIE NEBO ZAJÍMAVOSTÍ, VŠIMNOUT SI NĚČEHO NOVÉHO, ČEHO SI
OBVYKLE NA NAŠICH CESTÁCH NEVŠÍMÁME.
HLEDAČKA JE OBDOBOU NAŠÍ OBLÍBENÉ HRY STOPOVANÁ NEBO ŠIPKOVANÁ. ÚKOLEM JE JÍT PODLE
MAPY A ZÍSKAT NA ŠESTI STANOVIŠTÍCH ODPOVĚDI, Z NICHŽ SE SLOŽÍ KÓD. TEN PAK SLOUŽÍ JAKO
KLÍČ K DROBNÉMU POKLADU.
Minihledačka „Zbirožská sokolovna“ vznikla jako ukázková hledačka pro záměr Hledačky mikroregionu Zbirožsko.
Hledačku připravil Spolek Pro Lepší Zbiroh za součinnosti Informačního centra Zbiroh, Městského muzea Zbiroh,
Města Zbiroh a pamětníků. Inspirací byly hledačky na Křivoklátsku (http://www.mas-rakovnicko.cz/questing).
Všem děkujeme za spolupráci.

HLEDAČKA ZBIROŽSKÁ SOKOLOVNA
a dál po stopách zbirožské manufakturní a továrenské výroby
Tato hledačka začíná před vstupem do sokolovny. Vydáš-li se po jejím okruhu, ujdeš asi 500 m. K vyluštění hledačky
budeš potřebovat tužku a pohodlné boty. Pokud vyluštíš správný kód, poklad si můžeš vyzvednout v informačním
centru na náměstí Zbirohu během otvírací doby. Držíme palce, ať uspěješ.
❶ Výtvarník Alfons Mucha pobýval ve Zbirohu v letech 1912-1928. Pro své největší dílo, obrazový cyklus Slovanská
epopej, používal jako modely pro své postavy zbirožské občany. Pro zbirožský Sokol vyhotovil Mucha návrh
na oponu jeviště sokolovny, podle kterého byla opona následně realizována. Zbirožská sokolovna byla postavena
a slavnostně otevřena roku 1922. Během své existence prošla budova různými stavebními úpravami.
Při rekonstrukci, započaté v roce 2015, byla část budovy uvedena do původního klasicistního rázu. Vysoká sálová
okna, která jsou k vidění z louky pod budovou, byla posunuta cca o 170 cm níže až do úrovně podlahy, což výrazně
zlepšilo světelné podmínky sálu. Kolik je na jihovýchodní stěně budovy těchto vysokých sálových oken?

⃝
❷ Od sokolovny se vydej dolů po kamenité cestě, jak ukazuje šipka na mapě. Pokračuj dále necelých 100 m, cesta
se stáčí mezi zahradami a domy k asfaltové silnici.

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Mimochodem se ti nabízí i pohled na místní továrnu Zbirovia. Zde se z původní cvočkařské dílny (cvočky, hřebíky),
založené roku 1860 Václavem Kreisingerem, vyvinula v závod s obdobnou výrobou. Výrobky nacházely odbyt
i v zahraničí a od roku 1929 pod jménem ZBIROVIA Zbiroh proslavuje město jako největšího českého výrobce ručních
řemeslnických nástrojů.
❹ Dál se vydáš zpět. A to zpět ke kořenům, tedy lidem, kteří se podíleli jak na založení a stavbě sokolovny, tak
na dalším manufakturním a továrenském rozvoji Zbirohu. Už víš, kam jdeš?

NA ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
❺
Hlavní branou dovnitř vklouzni
Rychle se ztiš
Jména známých rodů, tvůrců
Na zdech brzy zvíš
Na západní obvodové zdi najdeš podobiznu majitele další zbirožské továrny, fajfkárny. Byla založena roku 1876
a taktéž byla ve světě vyhlášená kvalitou kuřáckých výrobků - dřevěných dýmek, špiček a troubelí. Dnes najdeš tento
areál pod názvem Zbirožský dvůr. Muž, který se na tebe z desky dívá, má (vyber správnou variantu):

PLNOVOUS

BRADKU A KNÍR
⃝

LICOUSY

❻ Při cestě zpět k sokolovně míjíš informační tabuli. Ve kterém století byl Zbiroh třetím největším velkostatkem
v Čechách?

⃝ ⃝ ⃝

Kde lesklé oko s oranžovým širmem
Dohlíží na křižovatku cest
Tam zrak svůj sklop
Až na poklop

VYŠEL TI KÓD: ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Tam zři nápis kovový
Jenž dvakrát stejně začíná

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

❸ Pokračuj po cestě směrem dolů až k budovám, jejichž stěny nesvírají pravý úhel. Jedná se o objekt bývalé dílny
pro výrobu řemeslných nástrojů u Svejkovských s původní kovárnou a brusírnou dřevěných násad, kde se vyráběly
kleště, kladiva, sekáče, sekery apod. Zajímavostí byla výroba speciálních kleští pro včelaře na vyjímání rámečků
při stáčení medu. U jedné z budov bývalé dílny je sloup, na kterém je uvedeno jméno. Jaké?

Pokud je tvůj kód správný, vysloužený poklad na tebe čeká v Informačním centru na náměstí Zbiroha.

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Letní sezóna (1.5.-30.9.) PO-SO 8-12, 12:30-16:30, NE 8-12, 12:30-15:30
Zimní sezóna (1.10.-30.4.) PO 8-13, ÚT-PÁ 8-12, 12:30-16, SO 8-13, NE zavřeno

