
TAJENKA

Turistické informační centrum Frýdlant
Nám. T. G. Masaryka 37

46401, Frýdlant

Telefon: +420 488 886 603
mic@mesto-frydlant.cz

www.mesto-frydlant.cz
Facebok.com/ICFrydlant

#Enjoyfrydlant

Obtížnost hledačky: fyzicky – snadná
 psychicky – osoby mladší 15 let  
 v doprovodu dospělého

Délka hledačky: asi 2 km, na klidné projití je třeba asi 1,5 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 si vyzvednete na TIC hledačku a po vyluštění nálepku)

Paměť v krajině Trojzemí
Gedächtnis in der Landschaft des Dreiländerecks
100260207
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QUESTING  č. 1



Vítej milý poutníku
Krásně se Ti chodí po rynku
Doplň rychle lehkou tajenku
Chodíš po mně celou dobu, ale nejsem z ledu.
Kámen jsem a jaký?
 

Do kašny shůry shlíží
V ruce meč, co k zemi míří
Celé panství jeho jméno má
Kdo tajenku zná?

 

Krásné stromy náměstí nám zdobí
V jejich stínu někdy děti zlobí
Sedm jich tu stojí, jako trpaslíků v pohádce
Jejich jméno zní celkem krátce.

Hlavu svou obrať a kroky též
Před Tebou stojí vysoká věž
Budova důležitá je to velice
A nazývá se

Žlutě svítí slunce nad hlavou
Žlutá je i stavba převelice stará
Zvedni svou hlavu výš, co na zdi psáno uvidíš?

.

Pokračuj rovně ke křižovatce cest
Vlevo tě hledačka bude vést
Přes park projdi až ke kostelu
Kde nenápadný pomník najdeš
Postaven byl významným mužům třem
Příjmení jejich nezapomeň
H. Ehrlich, J.Kraus, F. Mohaupt
Vyber 2 písmeno v posledním příjmení.

Někdy jen líně teče, jindy před ni člověk neuteče
Postaven je přes ni pevný most.
Řeka jedno jméno má a dost.
Uhádni jméno její i když jsi tu možná host.

K nádraží vede pěkná pěšina
Na kopci Tě čeká rovina
Ty opět vlevo nech se vést 
Pod mladými javory po chodníku
A potom po schodech 
K budově co věž jednu má, jak se asi nazývá?
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A teď jen kousek cesty zbývá
A ty opět jako zázrakem
nad kolejemi hezky projdeš se 
a cíl bude dosažen.
Jak nazývá se vynález? Není to lávka je to…
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Rozhlížej se kolem sebe
Ulice název po jednom muži má
Velikán českého národa to byl
Písmeno předposlední v názvu ulice
Pro tvoji tajenku je důležité velice
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Rozhlížej se kolem sebe,
Otoč se do všech stran
Číslice všude možně ty hledej 1901
Na čem je tento letopočet?
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Jsi v cíli svého snažení
Před tebou křížová cesta
Na paměť její obnovy pamětní deska
Na velkém kameni
A to je tvůj úkol poslední, název horniny uhodni
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