Chrudimský quest - Šifra mistra Ressela

Na Resselově náměstí,

s upozorněním na kulturní památku, kde
získáte odpověď na otázku: Ve kterém roce
dostal tento vstup do starého města
současnou podobu?)

uprostřed města, začíná vaše cesta.

B=………

S sebou doporučujeme plánek města!
A)

Na kašnu se koukněte, zlatého štítu všimněte.
Sv. Michal ho tu střeží,

C)

ve stínu dvou velkých věží.

Myší díru opusťte, Štěpánkovou projděte,

(Úkolem je zjistit, kolik písmen obsahuje nápis
na zlatém štítu.)

do Široké vyjdete, pak až s kopce sejdete,
u sochy Josefa Ressela stanete.

A=……………

Vidíte zde rodáka,
slavného to koumáka.
Lodní šroub on vynalezl,
aby člověk po vodě se svezl.
(Z destičky na patě sochy si poznačte rok,
ve kterém se vynálezce Ressel narodil.)
C=…………

B)
U sloupu se pootočte,
do uličky vedle pošty vkročte.
Po pár metrech v podloubí, kde myší díra tkví,
váš úkol se skví.
Tento úzký průchod, nedovolil lidí průvod.
D)

Město bylo chráněno omezeným vstupem,

Od Ressela zpět proti proudu,

žádný lump sem a ven,

vydejte se k mlýnu.

nemohl pryč utéct s lupem.

Tady kolo hledejte,

(Vlevo od průchodu zvaného Myší díra nebo
také Tmavá fortna naleznete destičku
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vyhnete se splínu.

na konci je černá brána,

Nespadněte do náhonu, dostanete rýmu.

a pokud je otevřena,

Když se lidé vody báli, náhony tu budovali -

tak jí dovnitř projděte.

valchy, stoupy, vše tu bylo,

Před vámi jsou lesklé desky,

dobře v Chrudimi se žilo.

vypadají celkem hezky.

(Na tabuli k naučné stezce „Modrá osa“ - u
mlýnského kola - naleznete údaj v metrech
k délce nového koryta náhonu)

Pokud vám to nestačilo,

D=………

(Kolik otvorů se nachází z jedné strany
cenomanského pískovce na geologické
stezce?)

více vzorků skrývá šedé stavební dílo.

E=…………

F)
Širokými schody zpátky,
Břetislavkou do pohádky.
V krásném domě loutky bydlí,
věhlasné muzeum tu sídlí.
E)
Tady končí vaše krátká cesta,
Potom náhon neopusťte,
hned se dejte do íčka města.
dál proti proudu kráčejte,
Sdělte nám své řešení,
vlevo v kopci dům Mydlářovský
z indicie budete nadšení.
s minaretem hledejte.
(Kolik kovových sloupů naleznete v přízemí
Mydlářovského domu před vstupem do Muzea
loutek?)

Kolem schodů Širokých
k vodárně pak spěchejte.

F=………

Na náměstí U Vodárny,
geostezku připravili,

Pro zjištění šifry vypočtěte následující vzorec
dle zjištěných údajů:

kameny tu rozmístili.
Vydejte se po té stezce,

A+B+C–D–E+F=

historií brouzdejte,
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