Kde věž byla šeredná,
je rozhledna pohledná.
Obtížnost hledačky: fyzicky nenáročná
Délka trasy: 3,4 km
Délka hledačky: na poklidné projití budete potřebovat asi 2 hodiny
Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír, pohodlné boty, může se hodit dalekohled
Začátek hledačky: bývalá ves Zlatý potok, rozcestí u „Hříbku“ (mapa je součástí hledačky)
Jak se dopravit: autem do Staré Knížecí Huti a odtud pěšky buď
- po červené turistické trase cca 6 km na začátek hledačky
- po trase naučné stezky Sklářství v okolí Lesné až na Novou Knížecí Huť a odtud po žluté
turistické trase cca 4,5 km
Jak vyplňovat hledačku: cestou hledáš odpovědi na zastaveních označených I. – VII.;
odpovědi doplníš na linku, kde Ti počet čárek značí počet písmen; označená písmena doplň
do tajenky na příslušnou pozici
Upozornění: hledačka není bezbariérová, CH doplň jako dvě písmena
Co tě čeká: dobrodružství a legrace na každém zastavení a na konci hledačky poklad
Vítej na Zlatém potoce,
ať jsi tu denně nebo po roce.
Ve středověku hledali tu zlato,
sklo zpracovávali tu pár let na to.
Místo, kde se dobře žilo, pivo pilo a sklo tavilo,
zpátky v les se proměnilo.
Dnes už tu jen spoustu dní,
malá chata ční.
Je to opuštěný kraj
a teď quest už hraj.
Na vrchol nevede cesta dlouhá,
bude to zábava, ne jen dřina pouhá.
Jednotlivci i velké rodiny,
stihnou to pod dvě hodiny.
I.
Na rozcestí kameny kolem hříbku sečti
a po zelené turistické cestu začni.
_ _ _ _
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II.
Cestou lesem stoupej víše,
chovej se však tiše.
Zvukům přírody naslouchej,
na nic však nečekej.

Až významný strom uvidíš,
šumivý zvuk uslyšíš.
Údolím si teče,
nikam však neuteče.
_ _ _ _ _
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III.
Hlavu svou pozvedni
a strom si prohlédni.
Osamělá stojí v lese,
jaké jméno asi nese?
_ _ _ _ _
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IV.
Až panel narazí tvá bota,
tam stávala pohraniční rota.
Než začali hlídat hranice,
bývala tu malá vesnice.
Po cestě dál se vydej
a jméno její na tabuli hledej.
_ _ _ _ _ _
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V.
Cesta po betonu k vrcholu se blíží,
najdi místo, kde jí voda kříží.
Bystřina, co pod silnicí protéká,
dále proudí do Celního potoka.
Chrostíka ve vodě na pokoji nech,
co obrostlo betonový mostek je _ _ _ _.
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Na řetízek závory se podívej,
počet volných oček spočítej.
_ _ _ _ _ _ _ _
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VII.
Seber poslední své síly,
co snad ti ještě zbyly!
(budeš je potřebovat :-P)
Za chvíli už budeš v cíli,
prudký kopec k němu pílí.

VI.
Kde panely prudce zatáčí do leva,
čeká tě časová prodleva.
Svačinku, máš-li, pod stříškou si dej,
pak bílého lva v lese vypátrej.
To, co král zvířat pečlivě hlídá,
další slůvka pro tajenku skrývá.

Až začnou se ti křížit hnáty,
na obzoru spatříš dráty.
Dnes vstupu již nic nebrání,
kolem plotu neštěkají hafani.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Lidé normálně tu nežili,
jen vojáci zde hranici střežili.
Po otevření hranice,
hlídači opustili své pozice
a věž nechali zchátrat velice.
Však parta nadšenců se jí ujala,
ona jak Fénix z popela
opět povstala.

Smrk, buk, jeřáb, jedle,
rezervace je hned vedle.
V podrostu mech baňatka i plavuň pučí,
ve větvích zas kropenatý ořešník skotačí.
Co je tady zajímavé ještě,
no přeci přirozené rašeliniště.
Ve vodě prohání se zvíře hezký,
jmenuje se čolek horský.

Na rozhlednu za odměnu vyběhni,
a do krásné krajiny se rozhlédni
(pokud není mlha ;-)).

Tak, přírody už bylo dost,
nejsi tu v lese pouhý host.
Popojdi kousek nahoru,
objev železnou závoru.

Až přestaneš funět jak mašina,
napiš z čeho je nejvyšší plošina.
_ _ _ _ _
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Teď už písmenka všechna do tajenky máš,
podle ní poklad snadno vyhledáš…
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Na konec cesty už jsi došel
a pokud poklad jsi zdárně našel,
nezbývá nám než ti blahopřát,
a malou pozornost na památku dát.
Zábavnému putování úplný konec jest,
však nesmutni a neváhej se vydat na další quest!!!
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Tento Questing neboli hledačka vznikla při
příležitosti Dne Českého lesa v roce 2014.
Na jejím vzniku se podíleli autoři: Lenka
Janoušková, Ludmila Cuřínová, Milena
Prokopová, Antonín Hříbal,
Tomáš Peckert, Zdeněk Myslík
a Martin Jiran.
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