„Vydejte se Chrastavou – neznámou i prastarou…“
Obtížnost hledačky:

fyzicky nenáročná procházka pro rodiny s dětmi i kočárky

Délka hledačky:

3,5 km

Časová náročnost:

cca 2 hodiny

Přístupnost:

celoročně, otevírací hodiny infocentra (Po-Pá 9:00-16:00, So-Ne 10:00-14:00)

Vybavení na cestu:

tužka, (papír – quest)

Začátek hledačky:

vlakové nádraží Chrastava

Konec questu:

Infocentrum na náměstí

__________________________________________________________________________
Já, patronka tohoto města, Vám, návštěvníkům mohu slavnostně slíbit,
že kulturní dědictví mé a našich předků se Vám bude převelice líbit.
Už od roku 1581 strážím městský znak, jako bílou sedící labuť mne budete znát.
Atribut však léty zmizel, pomoz najít, strašná svízel…

Vítám Tě srdečně výletníku, dobrodruhu, turisto!
Poprosím Tě jen: ať je po tvém pátrání zde, stále stejné místo.
Ukážu, popíši, provedu. Do zdárného konce, Tě návštěvníku, přivedu.
Poznáš naše významné památky, přírodu, rodáky i městské začátky.
Kdyby snad náhodou nastala situace krizová,
zkus tato čísla (150, 155, 158) není to otázka kvízová :-)

Čtrnáct krajů Čechy mají, v nichž tajemství se ukrývají.
Ocitl/a ses na severu země v nadmořské výšce tři sta metrů zřejmě.
Kraji ležícím severozápadně od Liberce s 6000 obyvateli vyšší inteligence.
Město jest obklopeno Ještědsko-kozákovským hřbetem,
na západě Lužické, na východě Jizerské hory zvou výletem.

Z nádraží vydej se vlevo po modré turistické značce,
před tunelem zase vpravo, přes most k dřevěné sedačce.
Jedna cesta vede do Bílého Kostela, pokračuj však proti proudu tam, kam by se loď těžko dostala.
Vpravo budeš míjet stavbu, kam smíš jako host, po vyřešení dále Pobřežní až za dálniční most,
1) Kdysi symbol průmyslové revoluce,
dnes již slouží jako restaurace.
7
Až uvidíš značku „Dej přednosti v jízdě“, vlevo mezi zahrádkami vede cesta jistě.
Za zatáčkou objeví se hospodářské stavení, dnes byste tam našli pouze –
po dohodě, exponáty, co pomáhaly při ničivé škodě.
Dětské hřiště, posilovna, vše co nenajdete doma. Zastavte se chvilinku a hledejte vzpomínku…
Od 100ho výročí vzniku Československa, hlídá park osoba přespolečenská.
2) Sociolog, pedagog, filosof a disident,
významný první československý prezident.
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Památník hrůzný z nedávných časů, slibuje vzepětí, spolek, pomoc a spásu.
Zmáčkněte si tlačítko, počkáte si malinko, až panáček zelený pustí Vás přes most scelený.
Před Vámi se objeví autobusové nádraží, uprostřed lípa se tu nachází.
Vysazena skauty při 50tém výročí, kdy pražské jaro násilně se potlačí.
3) Obejdi ostrůvek se stromem chráněným, půl století nezraněným.
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Vpravo od ukazatele času, vydej se malířovou ulicí, jenž svůj život zasvětil, fasádám, obrazům, tradicím.
Znovu jdi po lávce nad naší Jeřicí, pohled Tvůj zachytí hrázděnka pyšnící.

Dále jen k zastávce Chrastava – Vítkovská, zelení pokračuj, kde sešlost rodičovská.
Přes park vede cesta pěší, nedávej se tudy – konec tě nepotěší:
Není ti nakloněn areál vodní, pro slabší povahy není moc vhodný 
Pokračuj Školní ulicí k bustě našeho rodáka stojící.
Po přechodu - ke kostelu čelem, dominanta města zdraví tě směle.
Kolem této náboženské památky, nachází se hned dva pomníky z války.
4) Vystavěn v pseudogotickém slohu,
na kopci, má nejvýraznější polohu.
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Modrá barva dovede tě k secesnímu mostu, vyrostl až po povodních, patří k našim skvostům.
Přejdi ho, hledej zelené značení, podél řeky dvě stě metrů, muzeum Führeichova umění.
Jeho parkem ulicí ke křižovatce, pozor si dej! Přejdi hladce!
5) Název této ulice, mouku ti připomene velice.
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Pochod vzhůru Hřbitovní, však jste lidé bojovní.
K čemu asi slouží nízká dlouhá budova? Neobcházej! Neb tě čeká pouze rakev dubová.
6) Malorážka, luk a šíp,
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ránu slyšíš – skoč za štít.

Nahoře se ukrývá za kovovou branou, odpočinek těch, jejichž srdce neplanou.
Nech za zády toto neveselé místo, z kopce zas dolů běž napřímo, najisto.
Dlažební kostky, žulové schody, směrem, kde značka je, možné dopravní nehody.
Zámkovou dlažbou k budově s podchodem, projdi jím, všimni si výklenku s pohárem.

7) Orienťák, Sokol, Perseus – ukázka volnočasových aktivit,
které jako občan města můžeš navštívit.
Součástí budovy chrastavské sklepení,
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poznejte výstavy, vzpomínky, vědění.

Cesta tě zavedla na naše náměstí, posaď se, nasvač se, město tě pohostí.
Občerstvení je tu dosti, podle chuti, dle libosti.
Posledním naším zastavením radnice ze 17. století, a za zmínku stojící morový sloup a kašna barokní.
8) Baroko, rokoko, klasicismus, empír
dnešní slohovou přestavbou je vinen inženýr.
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Zbývá ti část poslední, vyluštit tajenku nevšední.
Nalezneš tam poklad můj, cílem tvým je muzeum.
Heslo pověz průvodkyni, vydá ti klíč v tuto chvíli…
TAJENKA (Heslo):
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Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem
příslušné obchodní známky.

