
Milé dámy, pojďte s námi  
(a vezměte s sebou pány)!

Hraběnka Aloisie  
i hraběnka Emma  
ukážou vám ve chviličce,  
co dokáže žena
aneb

Hledačka o podnikavosti ducha a šlechetnosti srdce

Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně 
sledujte text! Hledaná písmena tajenky vepisujte do příslušné 
kolonky v rámečku – viz poslední strana tohoto questu.

Obtížnost hledačky

střední přes hlavu,  
lehká přes tělo

Délka hledačky

na poklidné projití budete  
potřebovat nejmíň hodinu!

Kdy je vhodné  
hledačku procházet

za každého počasí  
(jen v mlze je to horší)

Doporučené vybavení na cestu

tužka, papír, hodí se i dalekohled

Začátek hledačky

před zámkem v Horním Maršově

Upozornění

poklad je přístupný celoročně  
od 9.00 do 17.00!

Trasu lze pohodlně projet 
s kočárkem, vede stále po 
zpevněných cestách.

... tak s chutí  
do toho!
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Zámek
Vítejte, milí poutníci, dnes vedu vaše kroky,
bedlivě se rozhlížejte,
pečlivě čtěte sloky.
Jako farář spravoval jsem zdejší farnost,
o zbožných hraběnkách, co zde žily,
vyprávět budu – není to marnost -
neb o rozkvět Maršova se zasloužily.

Aloisie Czerninová, dáma ušlechtilá,
na Silvestra 1882 maršovské panství zakoupila,
nová věž zámku je pro stavitele šance 
a panské sídlo dostalo vzhled  
ve slohu nové renesance.

Druhá je dáma jménem Emma,
za syna Aloisie provdaná čili její snacha,
i na ni vzpomenem si zas
a na zámeckých hodinách zastavil se čas…

Malá ručička ukazuje na číslici, 
jež písmena naší abecedy připomíná,
vepiš to poslední písmeno do rámečku číslo 8
snad to nebude dřina!

Zámek nechte po své ruce pravé,
podél hlavní silnice,  
co vede od Maršova k Peci,
vydejte se pěšky (je to zdravé),
přes řeku železo-betonový můstek přejděte přeci,
před plotem místní pily zastavte své kroky
ta pila tu, přátelé, stojí už roky!

Pila
Ó vy lesy krkonošské, bohatství to dřeva,
Aloisie dobře vidí, čeho je tu třeba.
Schopné lidi, znalce lesa, vzdělané to lesníky,
zaměstná hned na svém panství, 
a též lesní dělníky.
Lesní plány vytvořili a hájovny postavili,
využití vodní síly hodí se do zdejší pily.
Podnikavá Aloisie do své pily investuje,
dává práci lidem svým,
a se synem Rudolfem tvoří zdatný tým.

Stojíce na můstku,  
před vrátky pily, 
pohlédněte přes plot,  
přátelé milí,
hlavu svou pak vzhůru zvedněte
do štítu budovy napravo za vrátky pohlédněte.
Vyřezávaný štít tajemství skrývá  
– písmena s rodem Czerninů spojená 
(dozvíte se v pokladu a ne až na stará kolena).
Poslední písmeno ze štítu  
do rámečku číslo 6 vepište,
kroutí se jak malý hádek,
přidělejte mu háček 
a pojďme na další řádek.

Od pily vraťte se zase k zámku, 
podél zdi zámeckého parku k náměstí se vydejte,
na zdi název ulice po šlechtickém rodu hledejte. 
Tam, kde zeď končí, a nejsou už stromy
najdete dva staré cihlové domy.
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Cihlové domy
Dva domy zde Aloisie postaviti nechala:
pro lesníky, úředníky 
kanceláře, pěkné byty,
na pokroku nešetřila – za to budiž pochvala! 
Zavedla sem elektřinu, telefonní dráty,
dovoláš se do zámku, do hájoven taky.

Postůjte mezi domy těmi,
nedívejte se jen po zemi. 
V štítu domu napravo – nejde o fámu  
– jsou ze starých časů  
bílé izolátory z porcelánu.
Kolik izolátorů vidíte, slovy napište: ____________
Poslední písmeno z tohoto čísla  
do rámečku číslo 2 vepište!

Za cihlovým domem do prudké zatáčky  
se po dláždění dejte, 
vzápětí přes malý mostek potok překonejte. 
Za potokem pohlédněte vpravo vzhůru
na velký šedý dům (nechci po vás nic více),
vydejte se k němu na malou túru – to bývala nemocnice.  

Lavička
Motoru hluk a v Maršově v tento rok?
To paní Aloisie šetří si svůj krok.
První automobil na počátku 20.století  
objevil se v horské vsi,
zírali muži, ženy, děti, štěkali psi.
S šoférem frčí si to promenádou,
osvěží tak svou duši mladou.
Na tomto místě však vždy nechá zastavit,
o pohled na Maršov se nechce připravit.
Často jsme zde spolu rozmlouvali,
kapkou koňaku na zdraví připíjeli.
V dáli na stráni zborcený kostel, 
toť smutný pohled,
v hlavě se nám zrodil nápad skvělý 
(za to může ten výhled!). 
Hraběnka řekla:  
„Sáhnu do kapsy, postavím kostel nový.“
Já jen dodal: „Už vidím věžičku a kamenné krovy.“ 

Na věži _______________,  
to zvíře se silným hlasem,  
provází kostel celým časem.  
Třetí písmeno tohoto slova  
vepište jak se patří,  
do rámečku pod číslem 3. 

Teď už konec myšlenek v každém pádu, 
projděte dál celou Promenádu.
Vpravo i vlevo stráň strmá,
zabloudit člověk kam nemá.
Silnice vede tě zvolna dolů,
za mostkem přes strouhu jsou vlevo lípy dvojí,
a mezi nimi Boží muka stojí. 

53

4 Nemocnice
Všem nemocným ku pomoci  
dala stavět paní Emma,
moderní zde nemocnici,  
šlechetná to byla žena. 
Dostavění dočkala by se ráda, 
však zdraví měla chatrné a zemřela mláda.
 
Ach, to byla nemocnice!
Interna a chirurgie, infekční i porodnice. 
O pacienty na 80 postelích
pečoval doktor Lahmer a šest sester řádových.
Roku 1908 bylo dílo zcela nové
na počest zakladatelky nazváno
Okresní nemocnice hraběnky Emmy Czerninové.
Pohlédni na staré foto, 
na fasádě jsou slova všecky (ale německy!). 

Okna v patře nad zastřešeným vchodem  
na přední straně nemocnice spočítejte
a s počtem oken na staré fotce  
od Dr.Lahmera porovnejte.
Pak mohu vám otázku položit,  
zda počet je stejný dnes jako dřív?
Počet oken, slovem zapište: _____________
a páté písmeno z tohoto slova  
do rámečku číslo 7 vepište! 

Nemocnici po levé ruce nechte hned 
a po silnici kráčejte stále vpřed. 
Ulice jmenuje se Promenáda, 
300 m od nemocnice napravo  
od silnice lavičku objevíte,
a výhled na Maršov – to je paráda!
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Kostel Nanebevzetí  
Panny Marie
Skvostné to dílo mnohé stálo,
na konci 19.století se však už zde hrálo.
Ani povodeň nezhatila vize smělé,
v plánech stavitele Schulze to dílo skvělé.
I paní hraběnka radostně a plna vděku,
psala si slova vděčná do deníku:
Stojím zde před bohem žehnaným kostelem,
snad bude věčně stát – nelehne popelem.
Plna radosti jsem, plna díku vroucného,
prosím ochraňuj jej, prosím pána mocného.

V návalu šlechetnosti hraběnka mi nabídla,
novou faru hned u kostela (abych to měl blíže do díla).
Já se krátce zamyslel, odpověď však jasná byla,
bez mých zvířat a zahrady by má duše prázdná byla.
Proto její nabídku štědrou odmítnout musím,
pojďte se podívat do mé zahrady u staré fary, prosím. 

Ještě než se na návštěvu do mého ráje vydáte,
památku osobní na cihláře na zdech kostela najděte.
Sledujte ty černé tvary – nemalovaly je dámy v paruce,
to otiskly se do díla upracované cihlářské 
________________ 
Druhé písmeno tohoto slova,  
do rámečku č.5 vepište doslova.

A nyní pospěšte vlevo podél vysoké zdi a silnice,
směrem jako k Trutnovu městu,
asi po 250 m od kostela pak vpravo zabočte na strmou cestu.
Kolem staré lípy a pak skrze kovanou bránu,
stanete na nádvoří bývalé fary, poděkujte Pánu!

DOTEK – Dům 
obnovy tradic, ekologie 
a kultury (bývalá fara)
Až rozluštíte svůj úkol poslední a snadný,
směřujte svůj krok lehký a ladný
podél farských zdí, po chodníku z kamene,
do mého životadárného pramene.

Když na farské zdi pohlédnete,
tabulku s číslem popisným najdete.
První a druhou číslici z tohoto čísla sečtěte,
od tohoto součtu třetí číslici odečtěte,
a číslo, které vyjde, vynásobte třemi,
už to zvládli jiní v této zemi. 
A teď malou záhadu – výsledkem je číslo, 
které pořadí písmena v abecedě určuje  
– avšak odzadu.
Abecedu bez písmen s háčky vezměte, 
počítejte pozorně, do rámečku č.4 písmeno nacpěte.
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Vítám vás ve své zahradě, v mém to hájemství,
ukrývá tolik krás, tolik tajemství.

Zde své duši dodávám klidu,
abych pak mohl dávat sílu lidu.

Včely, jabloně, bylinky, lípa staletá,
zpěv vlaštovek, i čáp sem přilétá.

Toto místo srdci mému milé nemohl jsem opustit,
snad mi to ráčí faráři další odpustit.

Zde i vy svůj poklad najdete, 
a na hraběnky vzpomenete.

Na šlechetné dámy a jejich dílo,
jemu přežít až dodnes se poštěstilo.

Však všimněte si, že na kostele čas stále běží,
na zámku, bohužel, se rozběhne už jen stěží.
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Popros o dovolení v infokoloniále, abys mohl 
do zahrady vstoupit, neboj se, lidé jsou tu velmi 
slušni, poklad najdeš :

TAJENKA
1 2 3 4 5 6 7 8

Quest připravili Hanka a Jáchym, L.P. 2019
DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie 
a kultury, Horní Maršov, www.dotek.eu 

Infokoloniál tel.739 203 205

Boží muka
U Božích muk vzhlédněte k nebi vzhůru,
máte za sebou promenádní túru.
Vzpomeňte na všechny svoje milé,
tak jako naše paní Aloisie.
Za zdraví své snachy Emmy modlila se častokrát,
i nechávala pro ní v kostele na mši hrát. 

Bohatý občan Josef _______________________ 
nechal zde otesat kámen,
natolik byl boží vírou zmámen.
Poslední písmeno v jeho příjmení,
dá ti jisté znamení.
Po tomto písmenu totiž, další v abecedě 
následuje,
a právě to do rámečku č.1 pasuje.

Teď zanechme tichého dumání,
dlouhá cesta je před námi.
Vpravo z kopce k šumějící řece dolů,
pak přes most, kam nevešel by se párek volů.
Dojděte k místu maršovských občanů spasení,
větší památky na paní Aloisii není.
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