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. S humorem a nadsázkou

mezi dvěma moři procházkou
aneb Smržovská hledačka
druhá…
Obtížnost hledačky: orientačně snadná,
s převýšením 45 m
Délka hledačky: asi 3,5 km, na
poklidné projití a kochání se výhledy
budete potřebovat asi 1,5 hodiny
Doporučené vybavení na cestu: tužka,
papír, dalekohled, krejčovský metr nebo
pásmo, gurmáni (nebo hladovci)
s sebou vezmou buřty na opékání
Začátek hledačky: Parkhotel ve
Smržovce (otevřeno každý den od 11 do
22 hod.)
Konec hledačky: rozhledna Nisanka
v Nové Vsi nad Nisou
Zpět k Parkhotelu lze dojít po vlastních
stopách za asi 45 minut (nebo se
vydejte k domovu )
Kdy je vhodné hledačku procházet: od
jara do podzimu, s velkou výhodou při
dobré viditelnosti; v zimě počítejte
s neudržovanými cestami a množstvím
sněhu, ale stateční a silní to (možná)
zvládnou i v lednu! Nebo v únoru.
Upozornění: půjdete po cestách
asfaltových, lesních, štěrkových a
travnatých, ale všechny jsou dobře
schůdné; asi 300 metrů vede po
dřevěném haťovém chodníčku dobře
sjízdném i pro kočárky; na trase jsou

jediné schody, kde budou kočárky
potřebovat pomoc a pro vozíčky je
tento úsek nesjízdný - lze jej snadno
obejít s minimální ztrátou času.
Hledačka je zvláště vhodná pro
milovníky dalekých rozhledů a
jizerskohorských rozhleden, hledače
pramenů a gurmány. Takové řízečky v
Parkhotelu, to je něco!  .
Dospělí úkoly hravě zvládnou
v jakémkoli věku, děti budou
potřebovat pomoc. Ideální pro rodinu
napříč generacemi.
Hledačku procházíte na vlastní
nebezpečí.
Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit
tajenku – pozorně sleduj text a rozhlížej
se kolem sebe! Hledané slovo dopiš na
řádky, písmeno s příslušným číslem pak
využij pro vyluštění tajenky. Tajenka ti
napoví, kde hledat poklad.
Hledačku vytvořili za slunečných květnových dnů
roku 2016 Ivana, Květa, Jiřina, Lucka, Michal,
Blažena, Kryštof a Julinka spolu s kroužkem dětí
Jeřabinky z Jizerek; radou i veršem pomáhali
manželé Lánských, Tereza, Vašek, Martin a
Karolína. V rámci praxe pomohl Jakub.
Mapu vytvořila blažená žena.
Za ochranu a zábavu děkujeme Kivimu.
Děkujeme: Liberecký kraj,
Parkhotel Smržovka – Patrik a Veronika
Bonnanovi, město Smržovka,
fa ŠtěPin, Lukáš Róka.
O hledačku se stará Spolek SUDÉTA Smržovka,
e-mail: Ivana@Ivanahujerova.cz, tel. 602 411
387, garantem je Patrik Bonnan. Questing
vyvinula nestátní nezisková organizace Vital
Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je
vlastníkem ochranné známky.

1. Parkhotel
I když hromy burácí,
v parku se nikdo neztrácí.
Každý člověk, každé zvíře
najde tu, co ho k místu víže.
Ať je horko, zima, mráz,
jsou tu každý týden zas.
Když je hezky, když na
obloze ani mrak,
poznáš tu i správný čas: jak?
Podívej se po fasádě,
odpověď je nasnadě.
________

______
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Od parkoviště alejí se dej,
na hlavní vlevo a a u sloupu
se zelenou značkou hned
vpravo zahnout neváhej.
Kroky tě vedou k místu,
kde si děti mohou hrát
a taťkové fotbal trénovat.
Skalní uskupení napravo
v dáli stojí:
Jeho název jaký jest?
Finkštejn? Vyhlídka?
Vyhlídka generála
Samochvalova? Hvězda?
Čertova skála?
Toť zamotaný test!
(A vše je správně!)
2. U garáží
Oko naše
vidí
RWE trafačku
I hnízda miláčků
lidí
Kolik jich tu bydlí?
_____
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Až kamenitá cesta na
chodidle zabolí
Její směr ti napoví
Že do chrámu přírody
vstupuješ
Po 70 dětských krocích
kryštofích
Nebo 50 dospělých jiřinčích
Vlevo se dej
Kol trojklenu Pro změnu
3. Na rozvodí
A hle další zajímavost
Ač tu není žádný most
Jsou tu mořská rozvodí
Jak na střeše se zde voda
dělí
Buďme badatelé smělí
Otázka není složitá
V názvu moře ukrytá
Jedno z nich je Severní
A druhé tak trochu… Baletní!
Jak se jmenuje moře, do
něhož teče voda řeky Nisy?
_ _ _ _
6
4. U javoru převelikého
Dřív než vlevo zahneme
Všechny ruce napneme
Strom veliký po pravici
Obejmou ho náčelníci
Bude jich tam převelice
To je úkol a nic více…
Kolik dospěláků dokáže
obejmout klen?
_ _ _
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5. Chaloupka pod silnicí
V chaloupce jak z pohádky
Každou středu za vrátky
Chlapi karty hrávali
Na Růženku mávali
Ze dvou čísel nade dveřmi
To dvouciferné vezmi
Obou číslic sečtením
Jsi (zde) hotov s luštěním
_______
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Pokračuj dál po silnici
(Kdysi krávy bys míval po
levici!)
6. U sloupu
Je to skautská lilie?
Neptunův trojzub v poli je?
Tři trny tu k nebi trčí
Elektřina po nich frčí
Kdo to dílo vyrobil
Místo v tajence si vydobyl
(Na tabulce hledej jméno
obce. Na poslední místo
v tajence použij písmeno,
které se v názvu této obce
nachází nejčastěji.)
_________
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Na křižovatce cest
Vpravo
Alejí dej se vést
7. U hospody u cesty
Ztuhle kur sedí
Do dáli hledí
V hrdle hlas neklokotá
Nad štítem domu u silnice
Ejhle ho (4. pád)
_______
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Po zelené do údolí
Spusť své tělo
(Nohy bolí?)
Neběhej tu po blátě
Zahni vlevo na hatě
8. Pramen Nisy
Nad pramenem Nisy
Stojí most
I ty můžeš být vzácný host
Buď tiše a nehalekej
Nebo na tebe vyleze vodník
zlej
Na tabuli zeleného bá/snění
verše napsal hmyz!
Vem poslední písmeno jeho
příjmení a zmiz!
______
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U ohniště buřty si dáš příště
Vydej se k silnici
Vpravo vbok a popoběhni si
Narazíš tu na milence
Jak se líbaj´ převelice
Stromy dva jsou to krásné,
veliké
Jejich štíhlé drsné kmeny
Něžně k sobě přichýleny
9. U Tří lip
Tři lípy na rozcestí
Michaelovy cesty
Po dvě stovky let
Tu voněl jejich květ
Chránily stínem odpočinek
Dědů, otců i maminek
Dnes jen pařezy jako hrom

… a takový to býval strom!
Vidíš letopočet na podstavci
kříže?
Dávná historie se k němu
víže!

Sečti jeho číslice a pak vyděl
dvěma
… tajenka je téměř
dokončena!
_ _ _
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Kolem pařezů vzhůru
jdi a hleď
Na horizontu budeš hned
Přírodou se kocháš
I když sotva dejcháš
Vystoupáš-li nahoru,
uvidíš železnou nádheru
Rozhledny vůkol všude
To zdejší unikát bude!
Bramberk Královka
Černá studnice
Co by sis moh´ přát více?
10. Nisanka
K rozhledně veliké došel jsi
Nad dveřmi napravo cedule
jest
Ke konci blíží se tvůj quest
Patronem rozhledny je kdo?
Doplň šesté písmeno!
_______
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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A teď
Hledej kolem výserny
Najdeš poklad nádherný 

