Milý detektive,
jsme rádi, že jsi tu! Máme pro tebe další případ. Jen pozor, až budeš řešit jednotlivé úkoly, nepřeskakuj
řádky a postupuj hezky popořadě, aby ti nic neuniklo. Držíme ti palce. Více o případu ti řekne současný
majitel Chvalské tvrze, Oldřich z Valdeka:

Píše se rok 1435. Uplynul již nějaký čas od doby, kdy jsme se rozhodli já a moje
chot ´Anna Chvalskou tvrz prodati. Zájemců bylo ale pomálu. O to větší
byla naše radost, když se jednoho večera před vraty objevil neznámý,
bohatý kupec. Neměl věru bohatý šat, ale jeho oči a slova mi
prozradili, že svou nabídku myslí počestně.
Klikni na lupu

a poslechni si,

jak to všechno začalo.

Takto se to toho večera stalo. Jenže jsou tomu již dva měsíce a neznámý kupec se stále nevrací. Dal
jsem mu ale své slovo. Snad aby se mu něco stalo cestou z tvrze… Rozhodl jsem se ho proto vyhledati
sám, k tomu ale potřebuji Tvoji pomoc. Avšak jediné, čím Ti mohu být nápomocen, je tento rodový šperk,
který mi tu zanechal... Třebas Ti poradí, jakým směrem se vydat.
Oldřich z Valdeka

VZOROVÝ ERB

1. Jak šperk od neznámého kupce přesně vypadal, dokážeš zjistit sám. Napovíme ti, že připomínal rodový erb jeho
rodiny. Správný erb se ale připletl mezi dva další. Ten, který hledáš, má nejvíce společných prvků s erbem vzorovým.
Který to tedy je?

2. Podařilo se ti odhalit erb, který měl nejvíce společných znaků? Výborně! Jakému rodu asi patří? Jméno rodu zjistíš,
když doplníš erb do správného okénka. Dej si pozor, v každém řádku a sloupci musí být každý erb jen jednou.

3. Vypátral jsi rodové jméno neznámého kupce? Zapiš si ho sem ……………………………… Pak už zbývá jen
zjistit, kde rod sídlí a budeme vědět, kam se vydat. Tady máš plánek s vyznačeným sídlem (označeno křížkem). Otevři
si kliknutím na lupu opravdovou mapu.
Podle plánku zjisti, kde se sídlo ve skutečnosti nachází, a jak se nazývá.

Už víš, jak se sídlo nazývá? Výborně, půjdeme se tam zeptat.
4. Na hradě …………………… otevřela stará služebná. Ukázali jsme jí Habartův rodový šperk. Něco povídá, ale je jí jen
stěží rozumět. Dokážeš její zprávu rozšifrovat?
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5. Ve vsi už ale nežije mnoho lidí, kteří by si děti pamatovali. Přeci jen je to skoro 20 let, a těch málo vzpomínek se neshoduje.
Jeden tvrdí, že tehdy museli jít nepochybně kolem rybníka, druhý, že je viděl odcházet přes les a třetí, že šli nejdřív lesem, a pak
směrem ke kovárně. S pomocí lupy zjisti, jak to bylo doopravdy.

Kudy vedly Habartovy kroky?
Vyber správnou odpověď a dozvíš se, kam sourozenci došli.
A) rybník – les – kovárna

→ Kolářovic statek

B) les – kovárna – rybník

→ fara

C) rybník – kovárna – les

→ Hrnčířovic chalupa

D) kovárna – rybník – les

→ starý mlýn

6. Dával-li jsi dobrý pozor, jistě víš, kde Habart se svou sestrou nějaký čas přebýval. Co nám asi u Hrnčířů povědí?
Hrnčíř je od pohledu hodný člověk a jeho žena jakbysmet. Habart s Dorotkou u nich prý přebývali více jak pět zim.
Když nabyl Habart plnoletosti, potkalo je štěstí. Zdědili po otci……(doplň šifru)….
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Habart se proto rozhodl o svou sestru postarat sám. Hrnčířovým poděkoval a zaplatil za všechnu jejich starost a péči.
Spolu se sestrou se pak ubytovali v …..(doplň šifru)….
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7. Kde Habart s Dorotkou přebývají?
Vítejte v Hostinci Pod
Kopcem. Ano, pan Habart se
svou sestrou tu již nějaký čas
přebývají. Nemohu vám
pověděti, ve kterém pokoji bydlí.
Cizincům není radno něco
vykládati. A opovažte se
zkoušet klepat na všechny dveře.
Mám tu vzácné hosty, kteří si
nepřejí být rušeni.
Klepat na dveře sice nemůžeme, ale
když se dobře rozhlédneš a spočítáš
kolik klíčů se v hostinci poztrácelo,
odhalíš číslo Habartova pokoje.

Spočítal jsi všechny klíče? Dobře si výsledné číslo zapamatuj, poslouží ti jako
tajné heslo do Habartova pokoje.
Nejprve klikni na lupu, a do okénka pro heslo napiš dvojčíslí, které ti vyšlo.
Pokud je tvá odpověď správná, budeš moci vstoupit.

