Vítejte na náměstí města Karviná, které je posledním dochovaným historickým celkem Karviné. Původně bylo náměstím obce Fryštátu, která se stala základem nově vzniklé Karviné. Fryštát byl
v historii dvakrát postihnut zničujícími požáry, a to v letech 1781 a 1823.
Některé významné budovy postižené požáry:
Zámek Fryštát: rok 1781, byl zcela zničen a vrchnost jej přesídlila.
Kostel Povýšení svatého Kříže: rok 1511, byla zcela zničena střecha včetně zvonice.
Radnice a radniční věž: 1823 radnice shořela a radniční věž musela být snížena.
Kostel sv. Marka: rok 1781, požár byl tak rozsáhlý, že narušil i statiku kostela.
Janečkův parní mlýn: rok 1919, jeho budova byla znovu postavena.
Larischovy konírny, od roku 1960 hasičská zbrojnice (!): rok 2007, od té doby se hledá jejich uplatnění.
Není tedy divu, že měšťanstvo Fryštátu odsouhlasilo vznik spolku dobrovolných hasičů již roku 1875. Slavnostní shromáždění se konalo 14. září 1875 v prostorách městského pivovaru, kde
spolek sídlil. Tehdy spolek vlastnil pouze dvě dřevěné stříkačky. Hned toho roku prošel sbor dobrovolných hasičů opravdovým křestem ohněm při požáru městských stodol. Spolek se řídil
dochovaným dokumentem (tajenka):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Užijte si procházku, na níž se s některými stavbami, které byly postiženy požárem, seznámíte na vlastní oči. A jděte pomalu, vždyť vám nehoří za patami.
Obtížnost hledačky: Nenáročná, lázeňská.
Délka trasy: Necelé 3 km.
Délka hledačky: Při pomalé procházce do 2 hodin.
Začátek hledačky: Buď přímo u obchodního domu nebo z náměstí – využijte
červenou trasu z mapy, abyste došli k obchodnímu domu.
Konec hledačky: Karvinské náměstí.
Trasa: Nenáročná, většinou upravené asfaltové chodníky. Vhodná pro všechny
včetně dětí a kočárků! Vede parkem B. Němcové a kolem náměstí.
Jak postupovat: Jděte podle mapky, na každém zastavení (označeném číslem)
dostanete úkol. Úkolem je najít slovo, které si zapíšete do přichystané tabulky. Pod
některými z nich je číslo. Je to číslo políčka z tajenky, viz úvod hledačky, kam
písmenko patří.
Proč? Vyjděte si na procházku, poznejte některá místa parku a karvinského náměstí
z jiného úhlu pohledu.
Konec: Vyluštíte-li tajenku, můžete si na informačním centru na náměstí
vyzvednout poklad, který si zasloužíte. Zjistěte si otevírací dobu informačního
centra.
Autoři questu: Studenti Střední průmyslové školy Karviná, 2018.

1)
Starý jsem sto šedesát pět,
na výšku mám dvacet pět.
Parkoviště sám tu hlídám,
peníze ale nevybírám!
Neobejme mě nikdo, kdo je sám,
nápovědu pro tebe mám.
Kdo už moje jméno zná,
prvá dvě písmenka má.
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2)
Naše město Karviná,
také letní kino má.
Stojí v parku na okraji,
lidé se tu procházejí.
Je to centrum zábavy,
lidé se tu pobaví.
V letním kině největší je plocha ta,
na kterou se film promítá.
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V parku najdeš dětský koutek,
dětem zahání smutek.
Stavba je to dřevěná,
stromy a trávou obklopená.
Město ji dalo přestavět,
aby stála mnoho let.
Středem koutku cesta vede, široká je,
copak za materiál ji lemuje?
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Za dob Larisch-Mönnichů,
koňské stáje byly tu.
Spoustu skotu s mléčnicí,
vystřídali hasiči.
Po požáru nyní zdá se,
má daleko k bývalé kráse.

Vandalové dílo zkázy dovršili,
svými spreji stěny „ozdobili“.
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5)
Spatřit můžeš sudokopytníky,
krásné daňky a jeleny siky.
Pasou se za plotem v ohradě,
vše podobné volné přírodě.
Dnes si zde vysokou hýčkají,
bývala však honební trofejí.
V čem je v boudě schované krmení?
Jeho název tě písmenem odmění.
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6)
Uhlí změnilo Karviné její osud,
založena byla daleko odsud.
Důlní vlivy městu daly stopku,
zbořily i Larischovu hrobku.
Tyto sloupy zachráněny byly,
a z nich altán naši radní postavili.
Písmenkem do tajenky zazáříš,
když počet sloupů slovem vyjádříš.
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Za cestou teče Mlýnka, je to strouha,
na ní stojí červený mlýn, ale ouha.
Aloisem Janáčkem byl postaven
a mlýnským kolem vybaven.
Je to krásný velký dům,
dnes slouží jiným účelům.
Cestu nepřecházej, přečti ceduli,
jak ještě Slezské centrum nazvali?
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8)
Tady zpomal a nespěchej,
do hledání se ihned dej.
Dva velikáni tady stojí,
dohromady 400 let mají!
Výškou, šířkou si podobní jsou,
ve svém jméně se však neshodnou.
Jejich jména stejně končí,
čeští lvi ti je snadno určí.
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9)
Pod kostelem stojí hrobka,
uvnitř je to tmavá kobka.
Na kraji parku je k vidění,
kde jsou Mönnichové pohřbeni.
Mramorová futra, nade dveřmi kříž,
po schodech si sestup blíž.
Nepočítej, kolik oken hrobka má,
co je chrání, to tě zajímá!
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10)
Za sochou sv. Patrika,
stojí stavba vysoká.
Popojdi trochu blíž,
vidíš kostel, na něm kříž.
Brzy to bude 700 let,
co tuto stavbu spatřil svět.
Naproti kostela farnost své sídlo má,
jak se její kancelář nazývá?
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11)
Gotická tvrz – stavba knížete Měška,
nedochovala se do dneška.
Piastovci ji na zámek přestavěli,
následně pak od základu vyhořeli.
Dnešní empírová podoba,
je Larich – Mӧnnichů zásluha.

Na dveřích dvojice erbů honosí se,
copak to pštros v zobáku nese?
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12)
Obchodníci, farmáři, řemeslníci,
všichni si našli místo na naší tržnici.
Celý den, kdy jen chcete,
stále tady obchod kvete.
A když jsou trhy farmářské,
návštěvou div nepraskne.
Najdi hodiny, vedle název čteš,
druhým slovem si pomůžeš.
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13)
V útrobách dva zvony bijí,
varhany též uvnitř znějí.
O 1,5 m věž zvýšená je,
klasicismus celou stavbu kryje.
Křížová cesta uvnitř zdi krášlí,
Kostel Sv. Marka jste našli.
Kamenný Florian hasičů patron je,
Hledej nádobu, kterou s plameny bojuje.
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14)
Velice známá je kašna v Karviné,
díky její výšce ji žádná hlava nemine,
Dvě kruhové mísy na společné noze,
sluší jí to v zeleném ohoze.
Koruna stvořena ze zlacené růžice,
večerní osvětlení ji krášlí velice.
Obejdi kašnu dvakrát dokola,
kolik lvích hlav na tebe zavolá?
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