
Úvod
Obtížnost hledačky: snadná

Délka hledačky (délka, čas): asi 2,5 km, 1–1,5 hodiny
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka funguje  

od 1. března do 31. října, v otevírací době starého 
židovského hřbitova od 8.00 do 18.00 hodin denně, 

poklad můžete vyzvednout v provozní době 
TIC Lipník nad Bečvou, nejlépe ověřit 

na tel.: 581 773 763, http://info.mesto-lipnik.cz/
Vybavení na cestu: papír, tužka, hodí se dobré brýle 

nebo dalekohled :-)
Začátek hledačky: TIC Lipník nad Bečvou, 

náměstí T.G.M. 13, 751 31 Lipník nad Bečvou 
(GPS: 49°31′34.251″N, 17°35′10.986″E)

Pro nalezení pokladu je nutné projít všechny zastávky  
a vyluštit tajenku – pozorně sleduj text!

Vždy si přečti celý odstavec, než začneš luštit.
Hledaná slova přepiš do tajenky ve správném pořadí.

Tiráž:
Hledačku vytvořilo a spravuje 

Turistické informační centrum Lipník nad Bečvou
Mapu a obrázky nakreslila: Martina Tomková

Hledačka vznikla za finanční podpory Olomouckého kraje

www.questing.cz
Questing vyvinula nestátní nezisková 

organizace VitalCommunities ve 
Vermontu, USA, v roce 1995 

a je vlastníkem příslušné obchodní 
známky.

Poslední úkol pro tebe dnes mám, 
potom odměnu ti jistě dám.
Najdi na hřbitově tabulku, opiš poslední slovo na konci 
druhého řádku, pak první na třetím na oplátku. 
Ta dvě slova vyžadují první pád, 
jen ten do tabulky musíš dát.

Gratuluji k dokončení, nad tebe lepšího není!
V infocentru čeká poklad, hlavně neztrať tento doklad.

8. ULICE STARÁ
Doleva teď vede cesta, 
do „Staré“ ulice tohoto města. 
Jdi po pravém chodníku.  
Jedna ze židovských uliček, 
kde žila spousta lidiček.
„V Židech“ se jí říkalo, 
až 17 lidí v domě bývalo.
Vpravo první dům se liší, 
jeho původní nápis nechť tvé ruce píší.

9. STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Tam, na konci ulice, „stopku“ klidně vidíš stát.
Pospíchej k ní velice, vlevo se pak musíš dát.
Kruhový objezd měl by ti být v dohledu,
hned před ním však napravo tvoje kroky povedu.
Další důležitý bod, kde pak nalevo se dáš,
je do ulice „Sládka“ vchod, jejž střeží betonová stráž.
Snad máš trochu elánu, soustřeď se teď na bránu. 
U první jen sklop svůj zrak, tu zamknuli, je to tak.
Tvoje kroky trávou šustí, na hřbitov tě druhá pustí.
Sedm lipenských rabínů zde leží, v zimě na ně tiše 
sněží. Hřbitov zažil i zlé doby, stal se obětí nacistické 
zloby. Teď je snaha o obnovu, hroby vracíme sem 
znovu. Jenom ještě odpověz mi prostě,
který druh stromu tady nejvíc roste?

PO STOPÁCH 
LIPENSKÝCH 
ŽIDŮ
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TAJENKA:
V Lipníku nad Bečvou…
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3. NADAČNÍ DŮM
Nyní po schodech jdi zpět, 
potom vlevo dej se hned.
Přes cestu teď vidět smíš, 
nadační dům, přistup blíž.
Tohle nadační stavení, 
každý jistě ocení.
Vlastnili ho bratři milí, 
z podnikání s uhlím žili.
Je zde deska kamenná, 
přináší ti další test,
soustřeď se jen na jméno, 
to opiš. To vše jest.

4. DŮM  
JÁKOBA GROAKA
Dál ulicí Pernštýnskou 
teď musíš jíti, 
dům č. 642 měl by tam býti. 
Jákoba Groaka dům sloužil 
hlavně studentům.
V patře tohoto stavení, 
nacházeli se Židé učení.
Talmud tady studovali, 
pak zde školu zbudovali. 
Absolventů většina vykonávala 
pak funkci rabína.
A máme tu úkol znova, 
opiš z tabulky na domě dvě slova. 
K tomu okna spočítej, 
až úkoly splníš, dále pospíchej.

5. BÝVALÁ ŽIDOVSKÁ RADNICE
Zas ulicí kráčej dále, napravo se dívej stále. 
Až číslo 671 uvidíš, „Zastavit, stát!“, nařídíš.
Bývalá radnice židovská, to je budova mistrovská.
Říkali ji také obecní dům, 
sloužila i jako sídlo rabínům. 
Židé také vodu pili, koupali se, číše myli.
Pumpu najdeš snad, název její budeš znát?

6. JURALITKA
Pernštýnskou se opět dej, poslední plot vyhledej.
Nalevo teď stále hleď, juralitku spatříš hned.
Před sebou teď vidíš starý závod, na výrobu prýmků 
míval návod. Vlastnili jej opět bratři, Zerkowitzové – 
fakt machři. Schreiber potom místo prýmků,
vybudoval „juralitku“. 
V horní řadě okna vidíš, 
všechny malé tabulky sečti, či se stydíš?
Výsledek pak bez váhání, slovy zapiš do pátrání.

7. ZVONICE
K rozcestníku parkem kráčej, 
za šipkami „TIC“* své kroky stáčej. 
(*TIC * turistické informační centrum)
Budeš se divit velice, 
před tebou není věž, ale zvonice. 
Všechny lidi k sobě táhne. 
Co je láká nejvíce? 
Že si na zvon každý sáhne. 
Jak se nazývá část zvonu, 
která způsobí zvuk hromu? 
V lidském těle taky bije, 
díky němu člověk žije.
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1. MEMENTO
Z infocentra vyjdi ladně, 
doleva pak zaboč snadně. 
Chvíli kráčej přímo vpřed, 
u hradeb jdi vpravo hned. 
K plastice kované s noblesou,  
tě tvé nohy donesou.
Memento na rohu nám připomíná, 
že Židé byli transportováni 
do Terezína. 
Označení jednoho  
z transportů zde hledej,  
odradit se ničím nedej! 
Všechna čísla sečíst zkus, 
žádné mínus, jenom plus!

2. SYNAGOGA 
(bývalá, dnes kostel CČSH)
Pernštýnskou ulicí teď chvilku kráčej, 
ale hned vlevo své kroky stáčej. 
Seběhni pár schodů čile, bys dosáhl svého cíle.
Synagoga starobylá, jakoby tu vždycky byla. 
V Česku starší najdeš stěží, jednu přece – v Praze leží.
Ale zpátky k lipenské, co je pro ni typické?
Uvnitř všechny pozoruje, klenba co ti učaruje.
Příští větu určitě doplníš mi hravě, 
synagoga lipenská je nejstarší 

číslo                 napiš slovy

=

Tohle lejstro starobylé, 
nečti jen tak ledabyle.

Mozek zapni na plné obrátky, 
s tajenkou vrátíš se pak zpátky. 

U infocentra našeho začíná tvá cesta 
po památkách židovských tohoto města. 

A co na trase tě čeká? Neboj, nic tě nevyleká.  
Zatím je ti ještě hej, po stopách  
židovských obyvatel se teď dej!
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