
1. BÝVALÁ ELEKTRÁRNA

Projdi od Hotelu Slunce až k ulici Národní,
podél které stojí domky se střechami strmými -
- typické pro horskou oblast, aby sníh z nich pěkně sjel.
Ty dojdi až k potoku, který je hned na dostřel.
Prohlédni si pořádně bývalou elektrárnu,
k čemu dnes budova slouží, poznáš snad i po ránu.

Jaká instituce dnes sídlí v budově bývalé rýmařovské elektrárny?
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Obtížnost hledačky: nenáročná, vhodná pro rodiny s dětmi | Délka hledačky: 3 km, cca 2 hodiny | 
Vybavení na cestu: tato hledačka a tužka | Start a cíl: Hotel Slunce | Časové omezení: hledačku je 
možné projít kdykoli, k pokladu se dostanete, když je otevřen Hotel Slunce
Kontakt: Hotel Slunce Aquacentrum s.r.o., Jesenická 4, 795 01  Rýmařov 1, celoroční provozní doba,  
tel.: +420 554 212 790, 777 273 776, e-mail: hotelslunce@jeseniky.com
Tuto hledačku si můžete stáhnout v pdf z www.hotelslunce.jeseniky.com nebo vyzvednout v Hotelu Slunce.
Vyplňování hledačky: postupně odpovídejte na hádanky a do tajenky na konci umístěte příslušná 
písmenka podle čísel v jednotlivých políčkách.

2. KOSTEL SV. MICHAELA

Římskokatolický kostel na Školním 
náměstí stojí,
jméno nese archanděla, patrona, co 
město chrání.
Několika požáry kostel byl poznamenán,
různé slohy přišly k slovu - uhodnete, 
které to jsou, 
než půjdete zase dál? 

Opište si první řádek z podstavce sochy Ježíše Krista před 
kostelem:

  11   26     3 33  30 16  

3. FARA

Legendami opředený dnešní farní úřad je,
mincovna či stříbra sklady? Dávná to historie.
Jisté je, že horní soud tu kdysi řešil spory,
stříbra tady tehdy byly vůkol plné doly.
Farní úřad sídlí tu však už po mnohá staletí,
Rýmařovu slouží také jako centrum duchovní.

Z pamětní desky si opište jméno pozdějšího olomouckého 
arcibiskupa, který zde působil:
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4. RADNICE

(Než odbočíte doprava k náměstí Míru, podívejte se ještě doleva do Horní ulice k 
soše Panny Marie, odkud je impozantní pohled na budovu fary.)

Budova radnice uprostřed náměstí
stojí už 500 let – přes mnohá neštěstí.
Purkmistr s konšely kdysi tu zasedal, 
dnes starosta s radními, kdo ví, co bude dál?
Nad vchodem radnice vidíte městský znak,
vlčice se šípem má být však naopak.

Kolik vidíte oken ve stěně radnice,  
kde je umístěn i vchod a městský  
znak (nepočítejte střílny ve věži  
ani střešní okna)?
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Podle pověsti žila v okolí Rýmařova lidožravá vlčice, která napadala obyvatele přímo 
ve městě, než se našel statečný lučištník, jenž ji skolil. Vlčice se zabodnutým šípem 
se stala součástí městského erbu. Omylem kameníka je však právě erb nad vchodem 
radnice nesprávně otočen.

Víte, že kostel má dvě zvonice 
a že původní věž měřila kdysi 
kolem 50 metrů? Kostel je po-
znamenán gotickým, renesanč-
ním, barokním, klasicistním a 
novorenesančním slohem.

RÝMAŘOVSKÁ HLEDAČKA  

ANEB CESTA ZA SLUNCEM

Jeseníky za humnama, Praděd do výše se tyčí,
vodopády u Rešova, z krás až přecházejí oči.

Velká škoda byla by však Rýmařov po cestě minout,
mnoha památek a parků, výhledů si nepovšimnout.
Vydejte se s námi nyní na prohlídku částí města,
zapojte mozkové buňky, čeká vás zábavná cesta!

HOTEL • RESTAURACE • AQUACENTRUM • BOWLING
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7. HRÁDEK

Stál tu kdysi dávno hrad před města založením,
pak sloužil městu k obraně, než vypálen byl celý. 
Do trávy se podívejte, základy hrádku projděte,
na ceduli informační na dávnou podobu mrkněte.
Zajímavé jsou tu také jesenické horniny,
tu, co potřeba je poznat, najdeš snad do hodiny.

Jak se nazývá místo, odkud pochází hornina s názvem 
metakeratofyr?
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10. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U EDROVICKÉHO RYBNÍKA

K rybníku cestička pěkně se vine,
kolem ní přístroje jak žádné jiné.
Tatínek s maminkou zacvičit si mohou,
děti až pod kopcem párkrát se zhoupnou.

Jak se jmenuje dřevěná skříňka  
umístěná pod pergolou nad dětským hřištěm? 
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11. MŮSTEK PŘES PODOLSKÝ POTOK

(Z Palackého ulice zabočte mezi garáže k můstku přes Podolský potok.)

Toto místo v hře hledací až tak poetické není,
most přes potok vybrali jsme jen pro trochu rozptýlení.
Z každé strany můstku stojí jedna a táž značka,
co je zobrazeno na ní, kdo tu musí počkat?

Jak se oficiálně nazývá značka stojící na obou stranách můstku?
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12. HOTEL SLUNCE

V cíli cesty září slunce, to je dobré znamení,
aquacentrum, restaurace v zážitek se promění.
Poslední však úkol máte, než k pokladu vyrazíte:
zapište, na jaké zvíře před hotelem narazíte.
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Tak a je to – šikovní jste,
tajenku teď vyplňte.
Na recepci hotelu nám
správné heslo řekněte!
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8. BOULDER CENTRUM

Opouštíme města střed a jeho památky,
půjdeme teď trošku dýl, sportoviště je náš cíl.
Cestou minem Hotel Praděd, kde dřív stála šibenice,
v kuchyni prý pořád straší, kuchařům se třesou ruce.
Divadelní ulicí a pořád dál až kolem školy,
horolezci užijí si, vylezte si na balvany.

Doplňte text z informační tabule:
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BOULDER CENTRA lezou výhradně na 
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9. SKATEPARK V ZAHRADĚ HEDVY

(Za Gymnáziem na Sokolovské ulici zabočte doleva a za amfiteátrem najděte u ska-
teparku vyhlídku pod dřevěnou stříškou s nápisem Jesenická magistrála.)

Příroda nás teď už láká, pojďme tedy z města ven,
v Zahradě Hedvy najdem hřiště, park i rybník – to je sen.
Před námi se vzpínají vrcholky Jeseníků,
vyplňte si další řádky a spěchejte k rybníku.

Jak se jmenuje hora, která měří 1386 metrů?
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Sem si poznačte výšku Vysoké hole a vzpomeňte si na ni v cíli!
    

6. SURFAŘ

Z náměstí teď dál se dáme uličkou kolem hospody,
za rohem se otočíme, máme ho jako na dlani.
Moderní druh umění surfař představuje,
v Rýmařově nenajdete dílo jemu podobné.

Kolik schodů je součástí reliéfu?
27  

5. SOCHA PANNY MARIE

Panenka Marie hned vedle radnice stojí,
před válkou, požáry rýmařovské chrání.
Těžké morové rány připomíná tři,
na náměstí Míru sochou je nejstarší.

Kolik hvězd září Panně Marii na 
svatozáři?
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