Poutníci zde putovali,
ke kostelu směřovali.
Chvíli musíš šlapat sám,
pak ti další radu dám.

Do skal nebo do Trutnova,
hodinu to stejně trvá.
Kdo má ale hodně času,
užije si kraje krásu.

Za zatáčkou stavba skrytá,
kostelík tě z dálky vítá.
Dojdi k němu klidně blíž,
až tabuli uvidíš.
Zapíšeš-li, komu kostel zasvětili,
další část tajenky máš v tu chvíli.

Před tebou velká budova trčí,
rodiče tam děti strčí.
Každé ráno věda volá,
už víš? Před tebou je

Není kostel jako kostel,
s poustevnou je unikát.
Ivanité tady žili,
rozvíjeli tu svůj řád.
V Evropě kostelů je dost,
teplická poustevna je ale skvost.
Chceš-li poznat její tajemnou krásu,
udělej si chvíli času.
Její záchranu drobnou mincí podpoříš
a zednářské symboly v kostele uvidíš.
6.
Vrať se zpátky kousek níž,
kde do parku odbočíš.
Cestou dolů dáš se k řece,
a tu už si viděl přece.
Když budeš mít velkou kliku
a posečkáš pár okamžiků,
máme tu atrakci pro děti,
z vody ptáček vyletí.
Pták, co chodí pod hladinou
jako blešky pod peřinou,
v Teplicích jsme na něj hodní,
jmenuje se skorec vodní.

Park původně k zámku patřil,
za ta léta mnohé spatřil.
Když zámecký zmizel pán,
po Masarykovi byl pojmenován.

7.
My jdeme ale doprava,
Pozor, je tu doprava!
Podél zdi po úzkém chodníku,
pak vezmi v zámku za kliku.
Z horního okna hola, hola,
starosta na turisty volá:
„Jsme dnes pyšní velice,
že ze zámku je radnice.“
Rytíř zámek kdysi postavil,
Václav Bohdanecký z Hodkova to byl.
Chceš-li o tom více vědět,
nade dveře musíš hledět.
Na křižovatce vlevo v bok,
čeká tě poslední questu krok.
Krásné dveře kostelní,
pozorně si prohlédni.
Řezbář si tu práci dal
a z dubu je vyřezal.
Někdy se tu schází celý „babinec“,
na něj dohlíží patron kostela svatý
Město Teplice už znáš,
teď odměnu před sebou máš.
Pokud znáš správné řešení,
víš už, kde tě odmění.
TAJENKA:

Sto let už tu altán stojí,
historii s dneškem pojí.
Původně tu Němci žili,
ti altánek postavili.
Jak čas kolem rychle letí,
dnes tu kouří naše děti:-(
V parku vzácné stromy máme,
stále nové přidáváme.
U školky uvidíš pomníček z kamene
a u něj dva duby červené.
Děti je tu zasadily,
milénium oslavily.
Vydej se dál cestou nahoru,
uvidíš přejezd, ale ne závoru.
Po kolejích jezdí vlak,
rozhodně to není drak.

Na začátku roku 2014 společně vytvořili: Božena Karlíková, Mirka Moravcová,
Bohuslav Sýkora, Věra Prokopová, Beata Radoňová, Martina Tauchmanová a Klára
Borůvková.
O hledačku se stará: Informační centrum Teplice nad Metují
Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují
Tel.: +420 491 581 197
E-mail: info@teplickeskaly.com
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu,
USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky. Více na
www.questing.cz

1. TEPLICKÁ HLEDAČKA

1.
Město Teplice tě vítá,
mnoho překvapení skýtá.
Křižovatkou turistických cest
provede tě náš quest.
Už jsi jistě viděl skály,
pojď teď projít město s námi.
Teplice jsou malé město,
významem jsou velké přesto.
Ač nejmenší v našem kraji,
velkou plochu zabírají,
jakou nemá mnoho velkých měst,
78 kilometrů čtverečných to jest.
Pod povrchem je tu skrytá,
voda čistá, pramenitá.
Nám tu teče z kohoutku,
možná i ty, holoubku,
kupuješ si vodu TOMA,
určitě máš lahev doma.
O Teplicích víš už dost,
vydej se pod železniční most.
Hned za mostem vlevo stojí
socha muže v plné zbroji.
Prohlédni ji ze všech stran,
zjisti, kdo je tento pán.
Hasiči se k němu hlásí,
jejich patron oheň hasí.
Městské domy od naproti,
turisté si rádi fotí.
Je to stavitelský skvost,
ulici nám zdobí dost.
2.
Podél trati po chodníku
dojdeš opět k památníku.
Nápovědu rychle získáš,
jen když prohlédneš ho zblízka.
Tak si přečti, kdo to byl,
ve městě se narodil.
Od malička zpěváček,
jmenoval se
Obtížnost hledačky: fyzicky i intelektuálně snadná
Délka hledačky: 1,5—2 km, cca 60 min.
Doporučené vybavení na cestu: tužka a chuť hledat a objevovat
Začátek hledačky: TIC Teplice nad Metují
Zakončení hledačky: hledej a uvidíš : -)
Kdy je vhodné hledačku procházet: celoročně
Upozornění: místy hůře sjízdná cesta pro osoby na vozíčku
Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku—pozorně sleduj
text a nech se vést verši. Hledané slovo napiš do okének, písmeno s příslušným číslem patří do tajenky.

Zpěvem opery byl znám,
ocenil ho Wagner sám.
Co od Ríši zazpíval,
zatleskal mu celý sál.
3.
Pořádně se rozhlédni,
rychle cestu přeběhni.
Nákupní středisko nás netěší,
vydejme se na zónu pro pěší.
Tvá cesta se vlevo stáčí,
hledej pítko, ne však ptačí.
Máš-li žízeň, posečkej,
naši vodu ochutnej.

Před hospodou sedí obři,
nikdo neví, jsou-li dobří.
Co už kolem bylo řečí,
říká se jim povaleči.
Ještě než most překročíš,
možná v řece uvidíš
„velký pstruhy vypasený“.
Zbyl ti rohlík od svačiny?
A teď přejdi tenhle most,
proteklo tu vody dost.
Od pradávna tady je,
jak se řeka jmenuje?
Stará legenda nám praví,
med je pro nás tuze zdravý.
Mniši, co tu kdysi žili,
jméno řeky vytvořili.
4.
K zámku míří tvoje kroky,
uběhly už dlouhé roky,
co tu vrchnost panovala,
erby tady zanechala.
Uvidí je nad vraty,
kdo je duchem bohatý.
Podívej se trochu níž,
vpravo nápis uvidíš.
Za zmínku snad také stojí,
že podlehl v selských bojích.
Poddaní se vzbouřili
a na zámku hledali „Zlatý patent Marie Terezie“,
o kterém si mysleli,
že robotu ruší všem,
tak byl zámek vypleněn.
Jeho název jasně říká,
že už změnil panovníka.
Dneska místo vrchnosti
slouží dobročinnosti.
Podél zdi teď dál se dej,
teplickou historii si vychutnej.
A když zvedneš oči výše,
uvidíš skřeta z trpasličí říše.
5.
Teď už honem plav,
za rohem tě čeká splav.
Přes trávu tě nohy ponesou,
další umělecký zážitek ti přinesou.
Z křoví kouká krásné dílo:
„Už tě vidím, vodní vílo.“
Od sochy ke splavu krok,
k informacím máš jen skok.
Máš-li čas, začti se,
víc zajímavostí dozvíš se.
Další cesta vzhůru stoupá,
na zážitky trochu skoupá.

