Za povestmi naseho mesta
Nyní jsme pro vás připravili putování pověstmi z našeho města. Pověst je
většinou pravdivá a doplněna nějakou nadpřirozenou bytostí. Pověsti se
mohou vztahovat k lidem, místům, hradům, věžím, stromům, zvonům či
kostelům. Stále nás přitahují začarovaná místa, tajemné postavy, kouzla, jevy
a záhady a vypráví se o nich po mnoho generací. Lidé se při dlouhých zimních
večerech sešli u jednoho stolu a vyprávěli si nejrůznější příběhy.
I my si teď budeme povídat příběhy a pověsti, které se týkaly našeho města
Cheb.
Vybrali jsme pro vás pět míst v našem městě, ke kterým se váží různé příběhy.
Na každém místě bude schovaná šifra ke klíči (písmeno). Po nalezení všech 5
písmen z nich složte jedno slovo. Je vhodné mít předem připravenou v telefonu
aplikaci „Time TRIP“, která vám dopomůže na posledním místě, zda jste
vyluštili správný klíč.

Tajuplný krám - Spalícek
V chebském Špalíčku byl krám,
který si nikdo nechtěl najmout,
protože je proklet. Po celou dobu
byl prázdný a nikdo se nechtěl do
něj nastěhovat.
O tomto krámku se dozvěděl Matěj
Petr, mladý cínař, který rád
prováděl své řemeslo. Oblíbil si
nádoby
neobyčejného
tvaru
jemného provedení. Měl rád jednu
nádobu, na kterou pohleděl a cítil
se v bezpečí. V tomto krámku začal vyrábět a tvořit mnoho nádob, které
nechtěl prodávat a ukládal je do velké skříně, aby je nikdo neviděl. Ukazoval je
pouze dobrým přátelům. Svůj krám si vyzdobil svými výtvory a sedl si a začal
vzpomínat. Najednou zaslechl tajuplné klepání, pak řadu úderů dole přímo pod
sebou. Odložil tabatěrku a naslouchal. Na potřetí se rozhodl, že půjde do
sklepa, ale nic nenašel. Následující den navštívil cínaře městský písař, který měl
rád pěkné cínové předměty. Přátelé si nalili pohár vína a sotva se napili, ozvalo
se opět tajuplné klepání. Rozhodli se, že společně půjdou do sklepa. Zase
nic!!!!!! Otočí se na místě a zjistí, že je zvuk slyšet ze zadního sklepa. Zvuk
vycházel ze severní zdi. Zahleděli se na jednu část zdi a zjistili, že kameny ve zdi
měly jinou polohu. Když se přiblížili s lucernou, bylo to tak silné, až se kameny
třásly. Muži byli odvážní a začali kameny uvolňovat. Snadno se daly vyjmout a
za nimi byl výklenek, ve kterém stála překrásná cínová nádoba, hladká a jemně
prohnutá. Ze zvědavosti zvedli těžké víko a uvnitř našli pergamenovou listinu a
na které stálo: Kdo tuto nádobu najde, dá její obsah sirotkům a zbylá nádoba
přinese poctivému nálezci hodně zdaru a štěstí.
Jak to vlastně dopadlo? Chcete si příběh domyslet nebo budete číst dál? Podle
znění listiny dostali sirotci poklad a cínař daroval nádobu svému nejlepšímu
příteli písaři.
V úzké uličce, zvaná Kramářská, najdete indicii k tomuto příběhu.

Certova vez- 1.cást
V domě U dvou princů žila Marie
Martinová se svojí rozmazlenou dcerou
Rozálkou, chodila na zábavy a musela
mít vždy ty nejkrásnější šaty.
(v přízemí tohoto domu najdete další
písmeno)
Den před Popeleční středou byl
masopust, který se konal v sále U
slunce. Kolem ní se točili nejurozenější a
nejváženější mladíci, všichni byli v
různých maskách, ale ona žádného
nechtěla. Čekala na prince z dalekých
krajů s bohatstvím. Rozálie měla v ten den šaty barvy červánků a krajky jako
nejhezčí obláčky na nebi. Její šperky se skvěly jako hvězdy a její tvář byla
zahalena závojem. Vedle ní stál muž s černou škraboškou, neobyčejně krásně
urostlý, s přiléhavým oblekem ze zlatého brokátu. Blížila se půlnoc, svíčky
dohasínaly, ale Rozálie a neznámý muž tančili dále. Náhle se otevřely dveře
dokořán a neznámý muž tančil s ní až ke dveřím a pak ven. Stále byl slyšet
Rozálčin hrdelní smích.

Certova vez- 2. cást
V tom zazněl výkřik tmavou nocí a za
tančícími se rozběhla černě oděná žena.
Ráno před svítáním ponocný zaslechl nářek,
šel k věži u řeky a potkal zde matku Rozálky.
Z věže se rozléhal hrdelní smích. Ponocný
chtěl vejít dovnitř, ale dveře nikde! Zvedl
lucernu a na věži byl nápis Čertova věž.

(Na bráně u hřiště před čertovou věží Křižovnická ul. najdete další indicii)

Bílá ruka – Mlýnská vez
Kdysi dávno před lety bydlela ve věži pod
hradem zvaná Mlýnská věž chudá žena s
dcerou Madlenou. Jednoho večera Madlena
uvařila lusky pro nemocnou matku, která
potřebovala lék na uzdravení, ale neměly
dostatek peněz. Ze zdi se náhle vynořila bílá
paže s otevřenou prosící rukou, a aniž by si to
Madla rozmýšlela, dala lusky do prosící ruky.
Tak se to opakovalo ještě 2x a po třetí nabrala
opět lusky a vložila do prosící ruky. Po chvíli
začaly padat na stůl lusky s kovovým zvukem a
za zdí tleskaly ruce tajemně a vítězoslavně.
Když se podívala blíže, našla v lusku zlatá zrnka.
Madla nakoupila potřebné věci a zaplatila dluhy a najednou se začalo povídat
po městě, že v Mlýnské věži je schován poklad.

(Dívej se pozorně a najdi písmenko v dolní části věže.)

Alchymista – Hradní vez
Kolem roku 1450 působil na Chebském
hradě alchymista Zikmund Wann.
Podobně jako jiní alchymisté i chebský
alchymista mísil různé lektvary, zabýval
se výrobou zlata, kamene mudrců, elixíru
mládí a věštěním ze skleněné koule.
Podle pověsti uměl také zpodobnit pravé
štěstí a inspirovat tak k jeho nalezení
třeba lidi vážené a majetkem bohaté,
zato duševně chudé. Jedním z takových nešťastníků byl prý i ctihodný občan
Michal Jura, který před koncem života poznal díky chebskému alchymistovi
pravé štěstí. Ten přišel za Zikmundem do hradní kaple, aby poznal štěstí bez
škrabošky úsměvů a bez skořápky bohatství a blahobytu, pravé štěstí, které
není na povrchu, nýbrž v duši. Zikmund Wann zamíchal tajemné přísady v
křišťálové kouli a starci vyčetl z koule, jak může čisté štěstí vypadat. A co že to
Michal Jura v kouli uviděl?


Chudě oděnou ženu držící v náruči své dítě, které drobnou ručkou hladí
matku po tváři a směje se na ni. Hradní kaple sv. Martina, Erharda a
Uršuly.



Úrody plné pole a na něm mladíka s kosou, z jehož každého pohybu čiší
síla a radost z úrody a požehnání.



Žebráka, který se sotva vleče u cesty a krásnou mladou dívku, která mu
podává kalich s medovinou. Oba mají úsměv na tváři a v oku jiskru.



Malíře, kterého každý tah jeho štětce naplňuje nadšením.

Rychle Jura pochopil, co vše může být pravým štěstím a ještě než se obraz v
kouli stačil rozplynout, spěchal domů. Po několik dní pak nevycházel z domu,
dokud velkou část svého jmění nerozdělil mezi potřebné. Štěstí, které tak
přinesl ostatním, zcela naplnilo i jeho duši.
(Písmeno hledejte před vchodem do hradu.)

Jánské námestí
Použití aplikace TIME TRIP
Po načtení QR kódu uprostřed parku Jánského náměstí se Vám objeví a zobrazí,
co a kdy se zde skutečně stalo. Tím si ověříte vaše slovo, které jste si sestavili
z nalezených písmen.

