Loï Diamond

se chystá v létì vydat na svou další platbu.
Dostane se na ni ale její posádka vèas?
Pomoz jí najít cestu.

Správné odpovìdi k povìstem

Bilá paní Èeský Krumlov, Vltava; O zkamenìlém svatebním prùvodu Loket, Ohøe;
Ukrytý poklad Èeský Šternberk, Sázava; O nenasytném panu Pútovi Prácheò, Otava
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O nenasytném panu Pútovi

Pan Púta byl vznešený a velice zbožný èlovìk. Byl to však i velký
skrblík. Chtìl nechat opravit kostel, pøemýšlel však, jak na jeho
opravì co nejvíce ušetøit. Napadlo ho, že nechá udìlat zvon a poruèí
poddaným, aby jej naplnili penìzi, ze kterých se pak kostel opraví.
Strážní hlídali, aby zaplatil opravdu každý poddaný. Ti museli dávat
obvykle své poslední peníze, které mìli. Zvon už byl skoro plný,
zbývalo už jen, aby zaplatil poslední poddaný. Strážný pøivedl starou
vdovu po jednom chudákovi. Ta prosila o odpuštìní, má již jen tøi
tolary, které schovává pro své tøi dìti, aby je uživila.
Pan Púta však pøikázal ženì pøispìt. Ta se tedy vydala
na horu se svými posledními penìzi. Když ke zvonu
došla a pøedstavila si, jak bude vypadat její život bez
penìz, zablýsklo ji v oèích a øekla: ,,Kéž by ses propadl
i se svým bohatstvím“. Zahømìlo a zvon se propadl
do zemì i se vším, co v nìm bylo. Od té doby jej již
nikdo nikdy nenašel. Na jakém místì se vše stalo?
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Ahoj kluci a holky,

prázdniny nám pomalu, ale jistì klepou na dveøe. Je to èas, kdy vyrážíme na tábory,
a to jak na ty stálé, tak i na puáky. Chystáš se na vodu i ty? A kam?
Trochu si teï otestujeme tvoje znalosti. Dole najdeš mapku Èeské republiky s nejèastìji
splouvanými øekami u nás. Dokážeš je pojmenovat? Napiš ke každé øece její jméno.
Zelenì si pak obtáhni ty, které jsi už sjíždìl/a.

Labe
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Mám puáky moc ráda.
Je to nìkolik krásných dnù strávených s mými
kamarády z oddílu. Vždycky se hodnì nasmìjeme
a užijeme si spoustu srandy.
Mì se líbí,
jak mi z upádlovaných kilometrù
narostou svaly.
S oddílem chodíme na puácích
i na výlety, tøeba na hrady èi zámky.
Byla by škoda kolem nich
jen proplouvat.
Ještì vìtší škoda by byla, kdybyste neznali pøíbìhy,
které se k nim vážou. Pár z nich vám povím. Poznáš, k jakému
místu se váže která povìst? Aby to nebylo tak tìžké,
tady je seznam míst, o kterých budu vyprávìt.
Na tobì je již jen uhádnout, ke které povìstí patøí
a na které øece leží.

O zkamenìlém svatebním prùvodu

Prácheò
Èeský Krumlov

Loket

Jednoho dne šel sedlák pracovat na hrad, když tu po cestì našel mezi kameny odložené
miminko. Vzal ho na hrad a dal ho markrabìnce Janì se slovy, že pøi vstupu na hrad se
má pøimést dar a on ji dává nalezené dítì. Jana se o dítì hezky starala, až z nìj vyrostl
krásný muž. Miloval vìdu a toulání po lesích. Na jednom výletu se mu zjevila víla.
Slíbila mu, že ho nauèí kouzlit, ale musí ji na oplátku slíbit, že se nikdy neožení.
Moc se chtìl nauèit kouzlit, takže jí to bez váhání pøislíbil. Po nìkolika letech se však
zamiloval do krásné dívky a chtìl si ji vzít. Myslel si, že slib víle dokáže obejít kouzly.
Svatba se konala na bøehu øeky. Jakmile se všichni svatebèané sešli, víla se vynoøila
z vody a všechny promìnila v kámen. Od té doby na bøehu øeky najdete skály se jmény
Páter, Ministranti, Nevìsta, Ženich, Svìdkové, Tchán, Tchýnì a Zámek.
Poznáš, na jakém hradì hoch vyrùstal a u jaké øeky se neštìstí stalo?

Èeský ternberk
Ukrytý poklad

Bílá paní

Perchta z Rožmberka prožila šastné dìtství na otcovì
hradì. Když dospìla, ucházelo se o ní hodnì ženichù, ale
otec ji vybral mocného a urozeného Jana z Lichtenštejna.
Perchta se pøestìhovala na jeho zámek, kde bydlela i jeho
matka a sestra jeho zesnulé manželky. Ty ztrpèovaly život
Perchtì, jak jen to šlo. Pomlouvaly ji pøed manželem,
dávaly jí tìžkou práci a nikdy ji nepochválily. I sám Jan byl
na Perchtu velice zlý. Perchta byla velice smutná a èasto
psala svému bratrovi, aby ji vysvobodil z tohoto pekla.
Bohužel v té dobì ale nebylo možné, aby žena opustila
svého manžela, a proto musela zùstat. Až když Jan zemøel,
mohla se vrátit domù, byla však velice znièená a již se
nikdy neusmála. Po smrti se zaèala zjevovat na hradì
v bílých splývavých šatech a s klíèi u pasu. Podle toho,
jak se tváøila, èi co mìla na sobì, pøedpovídala budoucnost.
Uhodneš, na kterém zámku se Bílá paní zjevovala?
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Poblíž jednoho hradu se v temném lese nacházela puklina
ve skále. Místní boháè si zde ukryl své peníze a bohatství,
aby mu jej nikdo neukradl. Jednoho horkého letního dne
zastihla v lese jednoho sedláka bouøka. Hledal místo, kde
by se ukryl, až našel puklinu ve skále. Bouøka trvala dlouho
a on v puklinì usnul. Když spal, vlezl do pukliny èert.
Myslel si, že sem sedlák pøišel poklad ukrást a odnesl ho
za to do pekla. Když se tak stalo, ozvala se hromová
rána a puklina se zavøela. Po bouøce zaèala selka svého
manžela hledat, bohužel však našla jen skálu
bez pukliny, pøed kterou byl kousek ze
sedlákova kabátu a otisknutá podkova od
èerta ve skále. Svého manžela již nikdy
nenašla. Od té doby se však na Velký Pátek
skála otevírá a sype do øeky zlaáky.
U kterého hradu ji najdeš?
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