Kotoučský praquest
1
V tomto kraji tajemném
Pověstmi opředeném
Stojí hora vysoká
Padne vám hned do oka
Bělostné její vzezření
Z těžby šutru pramení
Vápenec zde těžili
Úmornou dřinu zažili
Hora dala lidem práci
Člověk jí to nyní vrací
Chrání vše, co pojí s mýty
Horu, lidi, všechno bytí
(Projdi branou a najdi strom u kterého je cedulka,
která skrývá odpověď k jakému výročí zde byl zasazen.
Zvol páté písmeno druhého slova posledního řádku)
Jdi teď kopcem strmě vzhůru
V zemi tam pak najdeš ďúru
2
Pralidi tu kdysi spali
Měkký kameň pod hlavu si dali
S mamutem se honili
Pak nad ohněm rožnili
Medvěd, lev i tygr krutý
Lidi byli neobutý
Lebky, hnáty, zuby kosti
Toho našel Maška dosti
Zajistil tím Šipce slávu
Zbavil ji tak temna hávu
Dřív než odtud odejdeš,
Další značku nalezneš.
(Druhý řádek šesté písmeno na desce nad vaší hlavou)
Dále hleďte v symbol Krista
Odměna vás čeká jistá
3
Před útokem nájezdníků
Z dálných stepí uličníků
Místní lidé klid hledají
Na hoře se ukrývají
V noci když už tatar chrní
Štramberáci lezou z trní
Jen pár šutrů z malé hrázky
Odstranili bez otázky
Vodní živel, věřte tomu,
Spláchne lotra, prchá domů.
Uši, které zkořistili,
Na tom místě potratili
Na paměť, že zvítězili,
Slavnou pouť tu vystrojili.
Další symbol najdeš lehce,
Na kříži na černé desce.
(druhé písmeno posledního řádku)
Dál do kopce spěchejte,
K Václavovi vzhlížejte

4
Když se náhle změní doba
Horu a lid ničí zloba
A ty, kdo se nelíbili
Do lomu hned uklidili
Bez nároku na spánek
Dře tu páter Šuránek
(Doplň první písmeno
ve jménu světce, který zde stojí na podstavci)
Kde je zpráva schována
Dál vám poví Smetana
5
Když se lidé draků báli
Hradiště tu budovali
Trpaslíci z hory vstali
Nový hrad jim rozebrali
Ale lidé svoje město
Postavili v kraji přesto
Na protějším vrcholu
Při pivu bouchnou do stolu
Legend velký umělec
Hudbu měl za prima věc
Za klíčem z houslí první znak
Je písmenem stejně tak
(doplň jej do tajenky)
Tam kde konec světa je
Najdeš další údaje
6
Na dně moře žily čile
Spousty mlžů, schránky bílé
Kotouč rostl věky celé
Člověk hleděl na něj směle
Stačí jen pár generací
A skály se v prach obrací
(Doplň druhé písmenko názvu zastávky č. 3 naučné
stezky)
Cestou dolů dál se dej
Otce dějin vyhledej
7
Zkoumej skály důkladně
Jsou tam skryté jeskyně
Jazykem vědy zvané abri
Nehledejte tam však obry
Sloužily lidem za obydlí
Hora jim poskytla pohodlí
Proto z nezměrné vděčnosti
Nechali tam své cennosti
Bronzové šperky a talíře
Objevily se tam ve škvíře
Mnohé z těch pokladů hora už dala
Jiné si jistě ponechala
(na tabuli naučné stezky najdi čtvrté písmeno v názvu
zdejší jeskyně )
Hora své tajemství přísně střeží
Nehledej marně, čas rychle běží
U hlavy slavného Jiráska
Skrývá se další otázka

8
Hle další velikán
Co horu tu chrání
Pověstmi opřádá
Co najdeš na ní
(Doplň osmé písmeno ze jména osoby na pomníku)
Dál pěšinou spěj
Až k prvnímu z pánů
Tam konec cesty tvé
Tě čeká podle plánu
9
Odjakživa táhla davy,
Dnes jí střeží slavné hlavy.
Hodně toho lidem dala,
Něco si však také vzala.
Kámen, který chleba dává,
Krásu hory nahlodává.
V jezero se jednou změní,
A lom nechá v zapomnění.
Zůstane nám krása jen,
Proto přejme
3

6

5

8

7

4

9

Quest je možno dokončit pouze
v provozní době IC Štramberk
1

2

(doplň desáté písmeno nápisu, který zabírá dva řádky
na podstavci)
Kráčej zpět k zelenému
Čas už dále nemarni.
Klíč od schrány už je tu,
Sděl ho tajně u pultu.

květen - září
út - ne 8:30 - 12:00 12:30 - 17:00
říjen - duben
út - so 8:30 - 12:00 12:30 - 16:00
ne 10:00 - 12:00 12:30 - 15:00

