
Jízda králů ve Vlčnově 
veselá je velice,
dycky sa tu dařívalo 
aj cimbálovej muzice.
Huslista má na zádoch 
všecky slavné primáše*,
jeden známý detektiv 
sa mezi něma ukáže.

Detektiva vyhledej, 
do tajenky dej.

        

 

1. KAPLIČKA

Jsi na začátku cesty,
chvilku u mě rozjímej,
jaké jméno hrdina měl
na nápisu kříže vyhledej.
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3. BÚDY

Každá búda ve Vlčnově 
z kotovic* je stavěná,
tady tá je trochu jiná, 
říká sa jí hrázděná.
Kostru má z dřevěných trámů, 
vyplněnú hlinú, slámú.

Když říkanku dobře přečteš, 
typ búdy do tajenky najdeš.

Vítáme Vás ve Vlčnově. 
Dnes se projdete Vlčnovskými búdami (největší areál nadzemních
vinohradnických staveb v ČR, které byly vyhlášeny památkovou

rezervací), malebnými vinohrady a sady, zavítáte do míst, kde stával
Kounicův zámeček lidově zvaný Pepčín. 

 
Cestou budete potkávat sochy vlčnovských muzikantů. Pozorně si je

prohlédněte a nezapomeňte je spočítat.
Čím se Vlčnov proslavil se dozvíte z tajenky.

 

Délka trasy: 3, 3 km, 1,5 - 2 hodiny
pohodlným procházkovým tempem

Obtížnost: fyzicky nenáročná trasa, vhodná
i pro děti, terén je z části zpevněný, z části 
 lesní cesty, v případě sucha dostupné 
i s kočárkem 

Vybavení: vytištěná hledačka, tužka

Za búdou č. 13 je kopeček,   
na kopečku domeček. 
Jestli chceš, 
udělej v něm bobeček. 
Budka je zamčená,
nedělej neplechu.
Budku si otevři,
klíč najdeš pod střechú*.

Cestou vzhůru se dej, 
dál kolem tří búd do kopce pospíchej.VLČNOVSKÁ HLEDAČKA
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2. HUSLISTA

4. BASISTA

Dalšího muzikanta připočítej,
rozum do hrsti vem,
kolik strun má basa, 
do tajenky dej.



Teď na místě slavném stojíš,
na hraběte s chotí hledíš,
Kdysi tady šťastně žili,
postoj s nimi malou chvíli.
Pokud sis vzal buřtík svůj,
tak si ho tu ugriluj.

Vyšels z lesa, kdo tu stojí?
Muzikant se zahrát strojí.
Pohoupej se na hadici, 
co mívali požárníci.

 

U klarineťáka na lavičce 
na chvilku si oddechni.
Boční cestou samá práce, 
vinohrady, trnek sady…
Cestou vzhůru k lesu se dej,
za cimbalistou pospíchej.

U bubeníka zastav, 
mobil sobě dobře nastav,
selfie si s ním udělej, 
název muziky na bubně napsané
do tajenky dej.

Stoupej cestou Hráběcí, 
kterou i Kounic jezdíval,
na dávné doby vzpomeň si, 
kdy Josefku tu vozíval.

5. ROZHLEDNA
 

Na rozhlednu Hráběcí vystoupej,
do kraje se rozhlédni,
nejvyšší vrchol Bílých Karpat vyhledej,
pozor, dolů nespadni!

 
 

U rozhledny v trávě sedí
a do kraje smutně hledí.
Kdepak on má paličky,
bubeníček maličký.
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Z mýtiny do lesa vyjdi.
Hraběte s hraběnkou
po pravé ruce musíš mít,
jinak můžeš zabloudit.

 

 

6. KLARINETISTA

7. CIMBALISTA

A kudy dál vede cesta?
Sedí tady cimbalista.
Dokola ho obejdi,
pořádně ho prohlédni,
co kordulu zdobí, najdi,
pak do lesa rovno zajdi.

Co zdobí cimbalistovu kordulu* na
zádech?

8. PEPČÍN 

9. ODPOČÍVADLO

10. PUMPA

Zde vás čeká osvěžení. 
Pozor, voda pitná není!
K výhledu na Vlčnov 
není krásnějšího místa,
to my víme dozajista.



 

 * VYSVĚTLIVKY
pod střechú – ze zadní strany búdy č. 13, vpravo

primáš – vedoucí cimbálové muziky
kotovica (vepřovice) – hliněná cihla

kordula – krojová vesta
 
 
 

Pro pobavení s trochou poučení 
a spoustou pohybu na 

zdravém vzduchu 
v nádherném prostředí 

vlčnovských búd a vinohradů
 

vyrobil 
Klub sportu a kultury Vlčnov

Turistické informační centrum
příspěvková organizace

687 61   Vlčnov 186
tel.: 572 675 130

mail: ksk@vlcnov.cz
www.kskvlcnov.cz, www.jizdakralu.cz

 

Po cestě dolů se dej, 
kapelníka vyhledej.
Kolem hřiště projdi, 
pak doleva k búdám zajdi.

 
 

Když všechny písmenka do tajenky najdeš,
na to, jak se Vlčnovu říká přijdeš.

 

Na jakou akci vás pozveme 
poslední neděli v květnu?
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11. KAPELNÍK

Tady končí tvoje cesta, 
kapela se zahrát chystá.
Našels všechny muzikanty, 
odměna ale nejsou diamanty...
V poznání se poklad skrývá, 
víc než všechno zlato světa
zábava s kamarády v přírodě bývá 
a odměnou v tajence ukrytá věta.
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Když správně vyluštíš tajenku,
můžeš si přijít do 

Turistického informačního centra 
(v přízemí KSK Vlčnov, 

ve všední dny 8.00 - 15.30) 
pro malou odměnu.

V poslední květnovú nedělu 
klapot koní zní přes celú dědinu.
Jízda králů je naša prastará tradice,
bude se vám líbit velice.

 

Doplňková otázka:
 

Kolik vlčnovských
muzikantů jsi 
cestou potkal?




