ETAPOVÁ HRA
STARŠÍ KATEGORIE

TŘEMŠÍNSKÝ
POKLAD

ZÁMEČEK ROŽELOV POD TŘEMŠÍNEM
10.8. – 23.8.2005

TŘEMŠÍN
Vrch Třemšín je nejvyšším vrcholem jižní části Brd (827 metrů nad mořem).
Již v době, ze které nemáme žádné písemné zprávy a říkáme ji předhistorická,
byl vrch Třemšín důležitým místem pro celou jižní oblast brdského pásma. Na
Třemšíně uctívali naši pohanští předkové svá božstva, a když nepřítel zemi napadl,
hledal lid okolního kraje ochranné útočiště v hlubokých třemšínských lesích. Přímo
na vrcholu Třemšína si zbudoval kamenné hradby a valy, jejichž zbytky jsou dosud
zachovány. Není proto divu, že obyvatelé celého kraje vzhlíželi k Třemšínu jako
k svému ochránci.
Později byl na Třemšíně postaven hrad, patřící rodu Buziců. Rod byl
pojmenován podle Buza, jehož syn Dětříšek, jinak též Jetříšek zvaný, vynikal silou
a statečností. O jeho účasti v bojích proti Polákům se zmiňuje i náš národní
dějepisec František Palacký a kronikář Dalimil o Jetříškovi napsal: “Mezi Čechy byl
jeden jmenovaný junoch, dobrý i velmi kázaný, Jetříšek Buzovic to bleše, mezi
hrdinami jako tuří roh slovivše, ten divoků sviňu živu za uši jal, na ščitě vepřovú
hlavu přijal.“
Roku 1110 padl Jetříšek v boji proti Polákům jako obránce Vyšehradu. Z úcty
k jeho hrdinné smrti přijali Nuzáci sviní hlavu do svého rodového znaku. Protože
sídlili na Třemšíně, říkalo se jim páni z Třemšína.
V husitských válkách stáli páni z Třemšína na straně katolické a Beneš
z Třemšína padl roku 1420 jako odpůrce husitů na Pankrácké pláni. Je tedy zcela
pochopitelné, že husité, když po roce 1420 přišli do třemšínské krajiny, obrátili
vojenské síly proti hradu svých odpůrců a úplně ho zničili.
Z hradu zbyly pouze základy dvou bašt a věží s příkopem.
Barokní kaple na Třemšíně byla postavena v roce 1771 nad zasypanou hradní
studnou.
Arcibiskup kníže Salm si zpustošeného hradu v 19. století všiml a opravil ho. Od
těch dob se zde konaly poutě.
Roku 1888 dal arcibiskup hrabě Schönborn postavit na Třemšíně dřevěnou
rozhlednu asi osmnáct metrů vysokou, ze které byl krásný výhled do okolí.
Nedaleko Třemšína na severním hřebenu jsou k vidění pozůstatky tvrziště. Pod
vrchem Třemšín je Gangloffův kříž, který nechal na konci 19. století postavit na
památku svého působení knížecí arcibiskupský lesmistr Karel Gangloff.
V současné době je vypracován projekt výstavby nové rozhledny. Stavba je
plánována nejdříve v roce 2006. Nová konstrukce rozhledny bude ocelová, bude
mít tři výhledové plošiny ve výšce osm, šestnáct a dvacet čtyři metrů.

ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEČEK
ROŽELOV - MÝTA
Původně fořtovna z roku 1851, po přistavění domácí kaple v roce 1905 (Kardinál
Lev svobodný pán Skrbenský z Říště, kníže – arcibiskup pražský (1899-1916)) pak
letní sídlo pražského arcibiskupa.
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Název vrchu Třemšín pochází údajně od tří zlatých prutů, jimž se říkalo „šíny“a které byly
potopeny v hradní studni.
Jedinou pamětnicí zašlé slávy hradu je třemšínská studánka. Byla kdysi skutečnou hradní
studní, ale každý podzim do ní nasypal spoustu suchého listí, které zvyšovalo její dno. Tak se po
dlouhé řadě let stala z hluboké hradní studně jenom studánka. I když je dnes třemšínská studánka
nehluboká, vědí o ní lidé v celém kraji pod Třemšínem a vyprávějí o ní tuto pověst:

TŘEMŠÍNSKÝ POKLAD
V třemšínské studánce je ukryt vzácný poklad, jehož věrným strážcem je lesní
skřítek – třemšínský mužíček. Má své sídlo ve staré podzemní chodbě, která prý
vedla kdysi z Třemšína až do zámku v Rožmitále. Kudy se do tajné chodby vchází,
ještě nikdo nezjistil, to věděl jenom třemšínský mužíček.
Vzácný poklad skrytý v třemšínské studánce může lidské oko spatřit jenom
jednou v roce, a to na Velký pátek, při čtení pašijí. Při hledání pokladu nesmí však
nikdo promluvit a musí zachovat přísné mlčení tak dlouho, dokud nalezený poklad
nedonese pod vlastní střechu.
Jednou se smluvili tři sousedé v Fotelově, odkud je na Třemšín nedaleko, že se
pokusí vzácný poklad vyhledat. Na Velký pátek, když lidé z Roželova odcházeli do
Hvožďan na pašije, vzdali se tři sousedé na Třemšín.
Tiše, beze slova, vystupovali na vrchol hory a zastavili se až u studánky. Na
jejím pokraji poklekli a přikládajíce prsty k ústům, dávali si navzájem výstrahu, aby
snad žádného nenapadlo promluvit. Potom se sklonili a nedočkavě hleděli ke dnu
studánky.
Vůkol bylo v té chvíli zvláštní ticho. Ani lístek se nepohnul, ptačí zpěv se
neozval, všude jen ticho, neobvyklé ticho. Sousedé téměř nedýchali. Jejich srdce
však vzrušeně tloukla a nejvíce se rozbušila v okamžiku, když dosud klidná hladina
studánky se zachvěla drobnými vlnkami a roželovští sousedé spatřili, jak z vody
vystupují tři zlaté pruty. Každý se rychle chopil jednoho a snažil se ho vztáhnout
z vody. Táhli, usilovně táhli a již se zdálo, že vzácný poklad je v jejich moci, když
okolním lesem náhle zabouřil výkřik: „Roželov hoří – Roželov hoří!“ Hrozný hlas
burácel ve vrcholcích stromů a ozvěna ho nesla až někam k Věštínu, Hutím, Voltuši
a dále k Rožmitálu.
„Pro pána krále!“ zvolali zděšení sousedé jako jedněmi ústy a v tomtéž
okamžiku zmizel před jejich zraky poklad pod vodou. Ti, kteří po něm tolik toužili,
vyskočili od studánky a jako o závod běželi k domovu.
Když vyběhli z lesa, zastavili se. Plni rozčilení hleděli k Roželovu, který byl jen
kousek cesty před nimi. „Nehoří!“ oddechli si sousedé všichni tři, neboť rodná
vesnička stála před nimi neporušena. Jen to dořekli, ozval se v lese za nimi zvláštní
hlasitý smích. Doléhal k jejich sluchu ještě tehdy, když vcházeli do vesnice. V té
chvíli si sousedé vzpomněli na třemšínského mužíčka, který chrání poklad staré
studánky, a je-li třeba, dovede zaburácet hlasem obra. – Tři sousedé se mlčky
rozešli a po třemšínském pokladu již nikdy nezatoužili.
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Etapa

TŘEMŠÍNSKÝ LESNÍ MUŽÍČEK
Moto:
……..ozval se v lese za nimi zvláštní hlasitý smích. Doléhal k jejich sluchu ještě
tehdy, když vcházeli do vesnice. V té chvíli si sousedé vzpomněli na třemšínského
mužíčka, který chrání poklad staré studánky, a je-li třeba, dovede zaburácet hlasem
obra.

Zadání:
Hra se odehrává v lese, úkolem je odít jednoho člena a jednu členku družstva
(případně celé družstvo) do podoby lesního mužíčka a jeho ženského protějšku.
Hra omezená časovým limitem.

Hodnocení: Podoba a provedení kostýmů (úklid po hře)
Pomůcky:
• Lesní a luční materiál
• případně:
•
papír,
•
čtvrtka,
•
provázek,
•
nůžky,
•
lepidlo,
•
pytel na odpad
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Etapa

ZTRACENÁ MAPA
Moto:
V husitských válkách stáli páni z Třemšína na straně katolické a Beneš
z Třemšína padl roku 1420 jako odpůrce husitů na pankrácké pláni. Je tedy zcela
pochopitelné, že husité, když po roce 1420 přišli do třemšínské krajiny, obrátili
vojenské síly proti hradu svých odpůrců a úplně ho zničili.
Z hradu zbyly pouze základy dvou bašt a věží s příkopem a barokní kaple nad
zasypanou hradní studnou.

Zadání:
Pro celá družstva.
Namalovat co nejpřesnější
plán současného vrcholu hory
Třemšín s pevnými body (kaple,
Rozhledna, informační tabule a
pod) s co nejpřesnějšími odhady
vzdáleností
uvedených
v metrech. Dále v plánu naznačit
valy,
příkopy
opevnění
původního hradu. V plánu určit
orientaci světových stran.
Pro jednotlivce:
Dle popisu čteného na místě
zhotovit co nejpřesnější podobu
hradu Třemšín z pohledu.

Hodnocení:
Provedení plánu, přesnost. U
výkresů
–
nápaditost
dle
zadaného textu.

Pomůcky:

Papíry a tužky
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Noční hra

ČERTŮV BALVAN
Starší kategorie pro mladší kategorii

Moto:
„ Čert se dostane všude. Jednou byl až na Třemšíně. Sed si na obrovský balvan
– a že si počká na hajnýho. Stál holt vo jeho duši.!

Zadání:
Starší:
• Etapa rozdělená do dvou dnů a na dvě skupiny družstev.
• Téma (pohádka, zvířata, pověsti apod.). Na přípravu 1-2 dny.
• Při večerním zaměstnání příprava stanovišť pro jednotlivá družstva na
okruhu trasy noční hry.
• Úkoly zadávané družstvy jsou časově omezeny na 3-5 minut.
Mladší:
• Mladší družstva jsou vpouštěna na trasu v intervalech 5-7 minut, na
stanovištích plní úkoly zadané staršími družstvy.

Hodnocení:
Starší:
• Příprava (masky – zadání úkolů)
• Provedení (kontakt s mladšími družstvy, příprava a úklid stanoviště.)
Mladší:
• Plnění zadaných úkolů, chování na trase.
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Etapová hra

SKRÝŠ TŘEMŠÍNSKÉHO MUŽÍČKA
Moto:
V třemšínské studánce je ukryt vzácný poklad, jehož věrným strážcem je lesní
skřítek – třemšínský mužíček. Má své sídlo ve staré podzemní chodbě, která prý
vedla kdysi z Třemšína až do zámku v Rožmitále. Kudy se do tajné chodby vchází,
ještě nikdo nezjistil, to věděl jenom třemšínský mužíček.

Zadání:
• Hra v lese v blízkosti louky.
• Postavit z přírodních materiálů obydlí pro celé družstvo. Jako stavebního
materiál – suché větve, chvoj, traviny a zeminu.
• Nesmí dojít k poškození přírody.
• Po zhotovení obydlí (družstvo ukryté pod přístřeškem) provedena zkouška
s konví a vodou.

Hodnocení:
Provedení přístřešku, chování v lese, výsledek vodní zkoušky.

Pomůcky:

Přírodní materiál

18

19

20

Etapa – vodní:

TŘEMŠÍNSKÁ STUDÁNKA
Moto:
V třemšínské studánce je ukryt vzácný poklad, jehož věrným strážcem je lesní
skřítek – třemšínský mužíček.

Zadání:
Úkolem hry je z hladiny bazénu sebrat do člunu, na kterém je zástupce družstva
určenou barvu balonů a míčků. Člun vyjíždí za pomoci členů družstva ve vodě
bazénu od hrany bazénu k protilehlé straně, kde další člen družstva vylovené
balony a míčky jedné barvy ukládá do k tomu určené nádoby. Člun se vrací k místu
startu, kde za pomoci zbývajících členů družstva opět sbírá balony a míčky další
barvy a na břehu je opět ukládá do připravené nádoby.
Soutěží dvě družstva najednou, čluny vyjíždí z protilehlých vzdálenějších břehů.
Na těchto březích jsou připravené nádoby na odkládání balonů a míčků a po
jednom členu družstva na každé straně bazénu. Zbývající členové družstev startují
z přístupu do bazénu do vody, kde za jejich pomoci se pohybuje člun k protilehlé
straně a nakládají balony a míčky vždy jen jedné barvy do člunu.
Čluny opakují trasy do vysbírání všech balónků a míčků z hladiny bazénu.

Hodnocení:
Rychlost, počet balonů, trestné body za nečestnou hru.

Pomůcky:
•
•
•
•

2x člun
nafukovací balónky,
umělohmotné míčky různých barev,
nádoby dle počtu barev.

SLUNÍČKO A KOUPÁNÍ JSME MOC
NEZAŽILI, TAKŽE TŘEMŠÍNSKÁ
STUDÁNKA SE BOHUŽEL
NEKONALA
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Etapa

ROZMARY PANA BEDŘICHA
Moto:
Arcibiskup Bedřich kníže Schwarzenberg již své brdské panství navštívil a všude
se pak vykládaly historky o rozmarech tohoto hodnostáře. Nový pán prý chce
všechno vidět, jeho kočár projíždí celým krajem, ale často jede prázdný a
arcibiskup svižným krokem rázuje po silnici. Tu ztratí slovo s babkou s nůší, tam
zajde do kovárny, podívá se jak se tvaruje žhavé železo, ale hned zase pokyne na
pozdrav a energicky vykročí za novým cílem.

Zadání:
Hra na volném travnatém prostranství, pojatá jako štafeta. Jako štafetové kolíky
jsou užity dvě syrová vejce, po jednom do každé ruky. Vzdálenosti mezi stanovišti
jsou stejné, pro přehlednost na jedné straně lichá stanoviště, na druhé straně
stanoviště sudá. Ze st. 1 vybíhá hráč se škraboškou na očích a vejci v rukách
k st.2, zde hráč č. 1 předává vejce a se škraboškou na očích krmí hráče 2 (dort,
ovoce, zelenina a pod.). Po nakrmení hráč č. 2 vybíhá na lichou stranu, kde štafetu
předává hráči č. 3 (lovení jablka, transport na metu č. 4 – předání hráči č.4. Úkol –
transport balonu s vodou na stan. Č. 5, č. 5 píše nosem v mouce (písmeno,
obrázek apod.). Běh na stanoviště č.6, předání štafety. (při optimálním počtu hráčů
je možná překážková dráha u hráče č. 6) a hod vejci na stanoviště č. 7.
Při nedostatku hráčů hráč č. 1 je zároveň hráčem č.6.
Hodnocení: Provedení jednotlivých úkolů, čas, počet zbývajících vajec v cíli
(u hráče č.7), Rozbijí-li se vejce po trase – trestné body + vejce náhradní)

Pomůcky:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vejce,
ovoce,
nádoby,
nafukovací balónky,
mouka,
voda,
škraboška na oči,
(dortový korpus, šlehačka apod.)
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Etapa

ZA POVĚSTMI Z ROŽMITÁLSKA
Moto:
Již v době, ze které nemáme žádné písemné zprávy a říkáme ji předhistorická,
byl vrch Třemšín důležitým místem pro celou jižní oblast brdského pásma. Na
Třemšíně uctívali naši pohanští předkové svá božstva, a když nepřítel zemi napadl,
hledal lid okolního kraje ochranné útočiště v hlubokých třemšínských lesích. Přímo
na vrcholu Třemšína si zbudoval kamenné hradby a valy, jejichž zbytky jsou dosud
zachovány. Není proto divu, že obyvatelé celého kraje vzhlíželi k Třemšínu jako
k svému ochránci.

Zadání:
Hra v lese – pavouk. Ze startu družstva vyrážejí po stanovené trase k prvnímu
stanovišti, kde je zadána otázka s třemi odpověďmi, pouze jedna je správná. Tato
určuje další pokračování v trase k další otázce. Otázky jsou číselně označeny.
Ostatní dvě odpovědi vedou po slepých trasách které ukončuje obrázek lesního
skřítka. Družstvo které zvolí špatnou trasu se vrací k otázce a hádá novou
odpověď. Trasy jsou označeny barevně, barvy jsou přiřazovány vždy k jedné
odpovědi. (zapisování odpovědí při probíhání trasy) Cílem hry, je co nejdříve
proběhnout stanovenou trasu.

Hodnocení:

Čas, počet správných odpovědí. chování na trase

Pomůcky:

Tužka a papír,
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TESTOVÉ OTÁZKY
(K ETAPOVÉ HŘE ZA POVĚSTMI Z ROŽMITÁLSKA)
CO SE OZVALO ZA VÝKŘIK PŘI OBJEVENÍ POKLADU NA TŘEMŠÍNĚ
ROŽMITÁL HOŘÍ
ROŽELOV HOŘÍ
HVOŽĎANY HOŘÍ
KDO SE ZASLOUŽIL O RODOVÝ ERB BUZICŮ
JETŘÍŠEK
JENÍČEK
JANÍČEK
KDO CHRÁNÍ POKLAD NA TŘEMŠÍNĚ
TŘEMŠÍNSKÝ ČERT
TŘEMŠÍNSKÝ MUŽÍČEK
TŘEMŠÍNSKÝ RARÁŠEK
PŮVODNÍM ERBEM BUZICŮ JE
LEV
STŘELA
KANČÍ HLAVA
KDE JE ULOŽEN TŘEMŠÍNSKÝ POKLAD
VE STUDNI
VE SKLEPĚ
V JESKYNI
KDY BYL HRAD TŘEMŠÍN ZNIČEN HUSITY
1420
1421
1419
KDY SE MŮŽE SPATŘIT TŘEMŠÍNSKÝ POKLAD
VELKÝ PÁTEK
BÍLÁ SOBOTA
ZLATÁ NEDĚLE
JAK TŘEMŠÍNSKÍ POKLAD VYPADÁ
TŘI ZLATÉ RŮŽE
TŘI ZLATÉ TRUHLY
TŘI ZLATÉ PRUTY
KTERÉHO ROKU PADL JETŘÍŠEK JAKO OBRÁNCE VYŠEHRADU
1110
1111
1112
PŮVODNÍ OZNAČENÍ ROŽMITÁLU – ROSENTAL – ZNAMENÁ
RŮŽOVÁ HORA
RŮŽOVÝ HRAD
ÚDOLÍ RŮŽÍ
HRAD TŘEMŠÍN NECHAL POSTAVIT ROD:
BUZOVICŮ
BUZICŮ
BUZNICŮ
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A NAKONEC VÝSLEDKY
A VÍTĚZOVÉ ETAPOVÉ HRY
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8. MÍSTO
Katka Čechová, Kamila Boháčová, Adéla Froňková, Andrea Fialová,
Michal Košťál, Dominik Szitai, Petr Fišer,

7. MÍSTO
Martina Proroková, Simona Řeháková, Gábina Andrášová, Aneta Holajová,
Václav Procházka, Romana Gavaruškinová, Jan Jodas,

34

6. MÍSTO
Jan Novák, Darek Doležal, Andrea Vernerová, Denisa Doležalová,
Adéla Rychnovská, Jana Juchelková, Kamila Brandýská,

5. MÍSTO
Karel Kos, Filip Fanta, Martin Palán, Jiří Hrubiško, Marek Kühnel,
Aneta Pravdová, Jana Dušková, Jana Šindelová
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4. MÍSTO
Dan Gargalík, Miroslav Valter, Martin Plzák, Lucie Ficíková,
Tereza Hrubišková, Veronika Matoušková, Jan Chládek

3. MÍSTO
Anna Hlušičková, Aneta Vydrová, Andrea Neckářová,
Lucie Valterová, Pavel Zajíček, Jakub Hájek,
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2. MÍSTO
Karolína Morkesová, Tereza Žídková, Lucie Bohatová, Hana Kocánková,
Martin Novák, Pavel Grunt, Robert Mareš, Veronika Brandejská,

1. MÍSTO
Katka Hrušovská, Martin Kučera, Katka Suchanová, Kristýna Patyková,
Hana Četveryková, Josef Novák, Tomáš Timofejev,
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V potu tváře a za velmi složitých podmínek
(nepřízeň počasí, klacky pod nohama od Emana apod.)
tuto etapovou hru v roce 2005 vytvořil a zrealizoval
Alešák

UPOZORNĚNÍ:
NEPOVOLENÉ KOPIE ETAPOVÉ HRY,
HANĚNÍ ETAPOVÉ HRY A DALŠÍ
DALŠÍ PŘESTUPKY

BUDOU POTRESTÁNY
UKOUSNUTÍM UCHA,
PŘÍPADNĚ NAKOPÁNÍM DO ZADNICE !!!!
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