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Obtížnost hledačky: fyzicky – snadná, vhodná pro turisty
 psychicky – osoby mladší 15 let  
 vhodné v doprovodu dospělého

Délka hledačky: asi 6 km, na klidné projití je třeba asi 2,5 hod.

Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupna 
celoročně, v zimě počítejte se sněhem

Vybavení na cestu: papír, tužka, hodit se může dalekohled

Začátek hledačky: u budovy radnice, nám. T. G. Masaryka  
( v budově jste si vyzvedli hledačku na TIC a po vyluštění na 
stejném místě obdržíte nálepku)

Paměť v krajině Trojzemí
Gedächtnis in der Landschaft des Dreiländerecks
100260207
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Vítáme Tě, milý poutníku.
Hledačka Tě po Frýdlantu povede a cílem bude opět radnice.
Necháme tě nahlédnout do historie, nyní však je vlevo správná ulice
Rovně za nosem miř, ať se tady neztratíš
A opět doleva míří naše výprava
Nyní už vidíš první zastavení, zbytek starého opevnění
A kdo ví, ten odpoví…
Jak nazývá se tato zeď? 

 

A teď pozor dej,
Žlutý dům s věžičkou vyhlížej
Na zdi nápis hledej, do tajenky 1.  a 2. písmeno zadej

 

Dál pokračuj na křižovatku cest
Vlevo Tě opět hledačka bude vést
Přes park a pak po pěšině,
Nikdo ten dům s hodinami na věži nemine
V jeho názvu o kříži se mluví
A kdo neví, třeba mu slovo kostel napoví

Okolo kostela cesta dál vede
Do Tesca dnes naše kroky nedovede
Dej se raději po chodníku podél Smědé
Miř na druhý břeh
Pomocníka máš tu velikého!
A protože jsi náš host, na stranu druhou pomůže Ti 

Přes přechod a opět rovně za nosem
A další část tajenky tě čeká
Balónem, nebo výtahem vzhůru stoupat můžeš
U nás si jinak k výškám dopomůžeš
Čekají tu na tebe, nevynesou Tě do oblak
Pevně tu stále stojí a jen tak se neochodí

Mineš další kostelík
A opět rovně cestou kráčej
Přes viadukt či most, ještě nemáš cestování dost?
Vlaky po nich jezdí… , skloň hlavu z výšky, co to je?
No přeci!

Na konci ulice vlevo zahni 
A pak do lesa a máš náš velký dík!
Jsi na Křížové cestě nový návštěvník!
Putování nekončí, další stezka dovede Tě z lesa ven
Stačí doplnit, jak jmenuje se a kus tajenky je vyplněn

Podchodem pod tratí a podél řeky
Možná zahlédneš tenisty
Co běhají sem a tam a furt
Víš jak nazývá se jejich cvičiště?
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Dojdeš k silnici u autokempu
A pak již vidíš další most, co poutníky vede na druhý břeh
Svatý Jan Nepomucký ti na cestu mává
Jsi u další významné budovy a to je dobrá zpráva.
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Na kopcích hrady a zámky stojí
Kdo kopce nemá rád, ten v hledačce neobstojí
Hbitě ho přejdi a odměnou Ti bude místo,
co poklady vyniká, kdo by to řekl do zámeckého rybníka!
Cesta dál zavede Tě před zajímavý domeček, který je plný 
koleček a postaviček
I anděl v něm bývá
Jak jmenuje ten skvost?
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A nyní již jen k radnici chvátej, zde odměnu za tajenku žádej!
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