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Pojďte na procházku v centru města. V létě, v zimě, kdykoli. Ale ona není jen úplně

2 Vévoda přišel o svůj život v Chebu v roce 1634. A tak zůstal rozestavěný

rekreační. Budete se muset trochu zamyslit. Zato se ledacos dozvíte z historie i o

kostel bez věží. Jičínu tím přibyla zajímavá zvláštnost.

architektuře. Naše putování si může projít každý sám, ale nejzajímavější je v týmu,

2A Opravdu nemá kostel věž? Stačí nahlédnout dovnitř. Zjistíme, že věž je

nejlépe rodinném, kdy se členové doplňují. Pro úplné a poctivé splnění všech úkolů si

2A

M

L

rezervujte tak dvě hodiny. Potřebujete tužku, hodit se může mapa města
(dostanete v Íčku), kompas, dalekohled.

2B N obrázku v předsíni kostela jsou předměty, které se používají při
bohoslužbách. Znáš jejich jména? Vyber z nabídnutých a umísti do okének.

1, Svou procházku začneme u nejvyšší stavby ve městě.

(nepovinná otázka).

1A Jak myslíte, že je/bylo město město Jičín v roce 2015 staré? Hledejte ve
výšinách!
1A

3 Uprostřed náměstí je krásná dívka, shlíží na nás přes vodu. Jmenuje se

ROKŮ

Amfitrité. Od ní je pěkný rozhled. Když ji najdeme, odtud vykonáme další
1B Ve středověku se brány označovaly podle města, do kterého se tou bránou

úkoly.

jezdilo. Kam se jezdilo touhle jičínskou bránou?
1B

DO

3A K označení domů se dříve nepoužívala čísla, ale každý dům měl nějaké poetické
jméno. Na vchodem pak byl relief toho názvu. Najdi alespoň tři a nakresli si je.

1C Na bránu vede 152 schodů. Jak je vysoká (i s věží)? Skauti určovali výšku podle

(Nepovinné)

stínu. Stín brány je dlouhý 78 m. Stín metrové tyče je v té době dlouhý 1,5 m.

3A

1C

3B Zámek míval vždy číslo 1. Hned vedle je krásně opravený dům č. 2. Bydlel tu

m

vladař (regent). Jaké měl příjmení
1D Brána odděluje od sebe dvě náměstí. Každé je pojmenováno po jednom vojevůdci.
Nikdy se nesetkali, TAK SPOLU NEMOHLI VÁLČIT. I když v jiném čase, oba byli

3B

zobrazováni na koni. Jak se jmenovali?

3C Fasáda je ve slohu

1D

3C

A

E

S

3D Okna domů na jedné straně náměstí vůbec nemají po celý rok slunce. Která je to
strana? Je na ní jeden významný objekt který?
3D
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4 Mnohé domy na náměstí se často přestavovaly, upravovaly. Část vzhledu si

6 Do kostela měli blízko studenti Jezuitské koleje. Je to krásná stavba

ponechaly. Na některých je vidět stavební vývoj.

s klenutými podloubími, dlouhými chodbami a množstvím učeben. Naposledy tady

4A Teď se věnujme dominantě. Která je největší budova na náměstí?

sídlila sovětská posádka. Od té doby se nenašlo využití, hlavně ale, kdo by

4A

drahou rekonstrukci zaplatil.
6A Dokázali byte městu navrhnout, jak stavbu využít? (Nepovinné.)

4B Vévoda si potrpěl na koně. Co je dnes v bývalé konírně v jižní části zámku?
6B V Jezuitské koleji byl učitel, který napsal učebnici češtiny Rozprava na obranu
jazyka slovanského, zvláště pak českého. Jeho křestní jméno bylo Bohuslav.

4B

Pojmenovali po něm ulici, která vede na sever od kostela. Jak se jmenoval?
4C Pojďme ven. Panstvo bývalo zbožné, někdy zbožnost třeba jen předstíralo. Ale
pohodlnost zůstala. Najdete kudy chodil zámecký pán s rodinou do kostela?

6B

Nakreslete si na památku. (Nepovinné)
7 Z velké výšky shlíží na město Panna Maria. Naši předkové ji postavili na ochranu
před morem. Ale hezky o ní napsal básník Jaroslav Seifert v knížce Všecky krásy

4D U vrat do nádvoří jsou vždycky dva kameny. Chránily vjezd, aby nešikovný vozka

světa. Psal dokonce o hvězdách její svatozáře.

neporušil kočárem zdivo. Podobně se dávaly na nároží. Mají své jméno.

7A Kolik jste napočítali zlatých hvězd?

4D

7A

KAMENY

5 Pojďme k nejstaršímu kostelu v Jičíně. Není daleko, nejdete ho?

7B Panna Maria má upřený pohled. Její levé rameno směřuje do ulice, která je

5A Kostel patřil Jezuitům. Je tedy zasvěcen jejich patronovi. To je Svatý

pojmenovaná po majitelích zámku. Těch, kteří tu vládli před výbuchem, po kterém

5A

převzal zámek A. V. E. Valdštejn. Jak se jmenuje ulice?
7B

5B Kostel je gotický, ale jedna jeho část je v jiném slohu. Která je to?
5B

5C Kostely patřily církvi, ale hodiny zpravidla městu. Na věži kostela sv. Ignáce
ukazují čas jen na tři světové strany. Která světová strana neví, kolik je hodin?
5C
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A teď, milánkové, abyste splnili poslední pokyn, přepište si jednotlivé odpovědi do

A pak se řiďte šifrou:
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1D
2A
3A

Máme tu čtyři řádky, na každém je jedno slovo.

3B

Vzniklá věta určuje váš poslední úkol.
Tady vyplňte písmena

3C
3D
4A
4B
4D
5A
5B
5C

Nezapomeňte při tom na městské hradby.

6B
7A

Mějte na mysli, že Jičínsko je krajem pískovcových skal a zdatných horolezců, a tak

7B

to berte v úvahu při plnění posledního úkolu.

Tvůrci: proChor ve spolupráci s Blahuškou

Questing vyvinula nezisková organizace Vital Communities of the Upper Valley ve

(prochor.jc@tiscali.cz)

Vermontu, USA v roce 1995 a je nositelem příslušné ochranné známky.
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Plán města Jičína

S

J

Valdštejnovo nám.
V
Žižkovo

Tento quest (hledačka) vznikl v rámci projektu "Rozvoj turistiky v Mariánské a
Valdštejnově zahradě".
Realizovalo Sdružení Český ráj ve spolupráci s městem Jičín a Svazkem obcí
Mariánská zahrada. Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova
prostřednictvím místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s.
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