HORA KAPLÍ, VOD A DRAKŮ aneb HLEDAČKA POD ZVIČINOU
První hledačka v Podkrkonoší tě provede po místních studánkách, kapličkách a stráních. Čekají tě krásné výhledy a místní pověsti.
Obtížnost hledačky: fyzicky nenáročná, vede většinou po značených nezpevněných cestách, není vhodná pro kočárky a vozíčkáře, pozor
na prudký sestup ze Zvičiny.
Délka hledačky (délka, čas): 4,5 km, na klidné projití je třeba asi 2–3 hodiny
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně, v zimě počítejte se sněhem
Vybavení na cestu: papír, tužka, může se hodit dalekohled
Začátek hledačky: u Hotelu pod Zvičinou, Dolní Brusnice
Otevírací doba: Hotel pod Zvičinou má otevřeno denně, jen v listopadu a březnu někdy trochu méně – nejlepší je zavolat si předem
na tel.: 499 396 381
Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sleduj text!
Vždy si přečti celý odstavec, než začneš luštit.
Hledané slovo dopiš na řádky, písmeno s příslušným číslem patří do tajenky.

Vítej v Hotelu pod Zvičinou,
cesta nevede divočinou.
Hledačka tě povede po kapličkách
a studánkách v okolí,
nenecháme tě na holičkách
a ať tě nohy nebolí.
Plán cesty jasný, zřejmý, hleď,
neotálej, vykroč hned,
rychle směle vpřed.
Od hotelu po schodech,
u studánky chytíš dech,
nahoru ke kapličce,
budeš tam ve chviličce.
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Opiš nápis z boční strany křížku.

Jaký strom roste u posezení u Raisovy chaty?
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Pokračuj po zelené značce k dalšímu zastavení.

1. Kaplička a lázně pod Zvičinou
Kde kaple stinná je,
tam pramen štěstí zurčí,
kdo se ho napije,
hned se vyléčí.
Je to pravda pravdoucí,
voda léčí nemoci.
Zázraky se tu dějí každý den,
lázně jsou toho dokladem.

3. Borufkova kaple
Na cestě do vršíčku,
najdeš bílou kapličku.
Brzy to bude 200 let,
co místní na pouť vydali se.
A mezi těmi poutníky,
pan Borufka, co slepý byl,
se na té pouti uzdravil.
Jeho syn pak vzdal Bohu díky
a kapličku tu postavil.
U ní stojí dvě lípy,
které se nám moc líbí.

Opiš nápis nad vstupem do osmiboké kapličky.

Opiš nápis nad vchodem do kaple.
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Vydej se po červené značce kolem vysílačů směrem
k Lázním pod Zvičinou.
5. Masarykova dračí studánka
Pan Suchomel z Hořic byl mocný mág.
Pod jeho rukama se zrodil drak.
Kouzelná profesora políbila múza,
pak dva dny dlouhá cesta byla ale hrůza.
Drak ve skále zakletý,
střeží vody pramen.
Nedáš-li pozor na cestu,
bude s tebou amen.
Třicet centů váha jeho,
deset ostří na nohou,
běž po barvě drápů jeho,
k pokladu tě dovedou.

Opiš nápis nad kamenným drakem.
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Spočítej drápů draka a přičti jedna, dostaneš pozici
písmene v abecedě. Použij převodní klíč.

					
					
					
Opiš nápis nad Pannou Marií v osmiboké kapličce.
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Spočítej kulaté šupiny na tváři draka, dostaneš pozici
				
Spočítej písmena v tomto nápisu, dostaneš pozici
písmene v abecedě. Použij převodní klíč.
písmene v abecedě. Použij převodní klíč.
Sečti čísla z prvního letopočtu v nápisu, odečti jedna,
=
dostaneš pozici písmene v abecedě. Použij převodní
=
klíč.
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Vyjdi po stezce lemované kládami a tam, kde stezka
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zamíří dolů, přejdi 10 kroků nahoru na lesní cestu.
TAJENKA
Po ní se vydej doleva a pokračuj na křižovatku se zele13
Kde najdeš poklad, zvíš,
Pokračuj po zelené značce k dalšímu zastavení.
nou značkou. Odboč vpravo a jdi k dalšímu zastavení,
když tajenku vyluštíš.
které najdeš na křižovatce se žlutou značkou.
4. Zvičina
Zvičina je velká hora,
2. Perná, křížek
8 3 9
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ale hodně lidí ji zdolá,
Ve stínu stromů stojí křížek,
jen mají na botách trochu bláta.
jméno jeho je na Perných.
Je tady kostel a Raisova chata.
Nevíme o něm mnoho blíže,
Kdysi tu byl kostel dřevěný,
postaven z vůle Dufkových.
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Janu Husovi zasvěcený.
Tři čeští světci křížek střeží,
Poklad získáš, holenku,
Kamenný kostel, co je tu dnes,
po staletí, která běží,
když tam sdělíš tajenku.
po Janu Nepomuckém pojmenován jest.
hledí do úrodné krajiny,
A kromě toho Karla Venci,
kde tvoří se české dějiny.
sem chodili další obrozenci.
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I Karel Jára tady stál
Spočítej počet znaků v nápisu (tentokrát včetně
a o kostel se opíral.
mezer), přičti jedna a vyděl dvěma. Dostaneš pozici
písmene v abecedě.
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Zvičina – Raisova chata
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V dubnu 2014 společně vytvořili: Klára Davidová, Katka Karešová, Klára Mágrová, Filip Pýcha, Gábina Kunešová, Barbora Hozová, Katka Čadilová, Katka Kočí,
Laďa Ptáček a Frantík, Kryštof, Karolínka, Kačenka, Matýsek, Kája, Kačenka, Šimon, Kryštof, Max, Amálka.
Mapu vytvořil Ivo Sumec.
Hledačka vznikla za finančního přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
O hledačku se stará Hotel pod Zvičinou.
www.questing.cz
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

