
BEZ MOBILU, BEZ MAILU, VĚNUJEM SE DETAILU 
(První liberecká hledačka, září 2013) 
 

Obtížnost hledačky: fyzicky snadná, psychicky náročná (zejména pro lingvisty a architekty), osoby mladší 

15  let musí mít doprovod dospělé osoby. Omlouváme se, ale po dobu výstavby nového vchodu do ZOO 

je průchod parkem obtížnější, nutno dbát zvýšené opatrnosti při průchodu staveništěm!!! 

Délka hledačky (délka, čas): asi 3 km, na klidné projití je třeba asi 1,5 hod. 

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 střediska ekologické výchovy DIVIZNA, na můstku přes Jizerský potok (křižovatka ulic 

Tichá a Sovova, za zoologickou zahradou).  

 
I. 
Krásný den a dobrá nálada, 
hledačka bude paráda. 
Vítej u Jizerského potoka,  
po žule voda z hor přitéká. 
Nejsi první, kdo na výlet odsud vychází,  
s pocitem štěstí, že mu nic neschází. 
Hostinec už nespatříš tu, pelikána taky ne,  
ale DIVIZNA tě nemine!  
(Kdo se tady nevyzná, 
neví, co je DIVIZNA ☺ ). 
 
Balvany, jež u mostku vidíš,  
po těch v Jizerkách často chodíš.  
 
První písmeno z horniny vem´, 
úkol máš úspěšně vyplněn.  
 
 _   _   _   _ 
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Zády se postav k mostku,  
doprava, na cestu se dej. 
Ale pozor!  
Zebru tu marně nehledej.  
 
Modrá značka, ta nás těší, 
je pro kola i pro pěší. 
Čich a sluch tě správně vedou, 
na další místo s nápovědou.  
Pozorně poslouchej, fantazii zapoj, 
zvířata poznávej, tipuj, nic se neboj. 
Na velkém plácku odpočinek najdeš,  
sedni si, než další cestou projdeš.  
Za zády se lesík zvedá,  
zídku lehce přeskočíš,  
i potok si tu cestu hledá, 
pěšinou vzhůru vykročíš.  
Na jejím konci vlevo se dej 
a směle vykroč, nic nemeškej! 
 
 

 
Za plotem vpravo kytky všeho světa, 
ať jsi tu v zimě či uprostřed léta. 
Kdo na rosnatku sáhne, po tom je veta. 
 
Vlevo, vpravo krásné domy,  
detail skoro nevnímáš. 
Dvě staré jedle, vzácné stromy,  
co v městě často nevídáš. 
 
Ve verších najdi jedno číslo,  
Zapiš ho slovem a pokračuj rovně dál! 
  
_   _   _ 
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III. 
Velikáni tvorby vážné, 
provázet Tě budou, 
tentokrát však ulicemi 
a ne svojí hudbou! 
 
Slavného houslisty náměstí, 
jinak řečený Dubák, 
minul by po cestě 
snad jenom hlupák. 
 
Spočiň mezi velikány, 
ztepilými stromy, 
uzříš objekt velekrásný: 
perlu mezi domy! 
 
Dům s vě_ - emi hlídá víla 
               6 
cosi v ruce drží , 
na  horu se přitom dívá, 
která město střeží. 
Pohle_ -  na ni 
         3 
 
z kopce sejdi, 
Ještědský hřbet před čelem, 



um a píli lidských rukou 
užívej si pohledem. 
 
IV. 
Krásný dům se slunečními hodinami, 
s malbou na fasádě pod střechou, 
(kdo v něm žil se svými rodinami?), 
 pro nás pro všechny je potěchou. 
 
Skladatel přeslavný Rusalky bledé 
doleva ulicí k parku Tě vede. 
Projdi jím až ke schodům, 
kde Cimrman svým národům 
vynálezy nabídl 
a pokrok tím pobídl. 
 
V. 
K muzeu se postav zády. 
Co to vidíš za poklady? 
Pod pohledem mořské panny 
spatříš poklad nečekaný. 
Všechnu špínu, neduh, svody 
odplavily lázní vody. 
 
_   _   _    
     8        
_   _   _   _   _ 
                    5 
 
Doplň druhé písmeno čtvrtého slova  
německého názvu budovy  
a páté písmeno českého názvu současné galerie. 
 
VI. 
Potom vrať se zase zpátky 
kol portálu se zvířátky. 
Po cestičce k hlavě státu 
nezlámej si přitom hnátu. 
 
U buku pak vlevo dej se 
nade dveřmi nelekej se. 
Krmí tam pták mláďata 
a má křídla rozpjatá. 
 
_   _   _   _   _   _   _ 
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Napište druhé písmeno ze jména ptáka. 
 
Pak ten pták tě pošle zpátky, 
nebude to do pohádky. 
Nyní půjdeš ulicí, 
kolem tramvaj zvonící. 
Ulicí pod lipami  
dej se vlevo za námi. 

 
 
 
VII. 
Podívej se nahoru, trochu jako z hororu, 
zdivo prasklé, dámy svrasklé, 
čekají na opravu, uspořádaj´ oslavu. 
(Čp. 20) 
 
Teď pozoruj nosiče, zjistíš brzy změnu, 
při té dřině stoleté muž vystřídal ženu. 
(Čp. 22) 
 
Jsi-li dneska oslavenec,  
dostaneš od dámy věnec. 
Nad ní tváře nejasné, 
při nichž úsměv pohasne. 
(Čp. 15) 
 
Něco leze po stěně, 
kdo to chytí? Já fakt ne! 
(Čp. 19) 
 
Ač ve stínu stromů, 
měří ten dům čas, 
najdeš-li hodiny jednou, 
najdeš druhé zas. 
Kruté boje vidíme, 
proč se vedou, nevíme. 
(Čp. 30) 
 
Mezi hrozny, mezi klasy květy nevídané krásy: 
Líbí se ti převelice, jmenují se  
_  _  _  _  _  _  _  _ _ _ 
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(Čp. 455) 
 
VIII. 
Nad sladkou cukrárnou tyčí se věž, 
najdeš tam písmenka, jednu věc též. 
Reichenberg to město bylo, v Liberec se 
proměnilo. 
A tu věc, co lodě mají, všichni námořníci znají. 
_  _  _  _  _ 
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Pohleď přes plot na jezírko, 
který pták tam ztratil pírko? 
Určitě ho dobře znáš 
a v zimě jej krmíváš. 
Samec rád se parádí, 
před družkou se předvádí. 
 
Od jezírka v údolí 
vydej se teď na hory. 



Hlavy koček dláždí cestu, 
ukaž směle záda městu. 
A když vzhůru zamíříš 
zoologickou uvidíš. 
Nekráčej dál hlavní cestou, 
dej se vpravo za nevěstou 
(několik kočičích hlav opouští tady dav). 
 
IX. 
Projdi parkem vzrostlých stromů, 
bukvice nasbírej domů,  
rozhlédni se kolem sebe, 
stromy rostou až do nebe. 
Ten, jenž šedou kůru nosí, 
jménem vznosným se honosí. 
Jméno stromu doplníš, 
 k pokladu se přiblížíš. 
 
_   _   _ 
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Pár laviček u kašny k posezení najdeš, 
nedbej na to a jdi dál, a snad k cíli dojdeš. 
Vlevo zebry běhají,  
vpravo rachot tramvají. 
 
Tramvaji dál a žirafě blíž 

vede tě cesta až na plotů kříž. 
 
Obejdi plot a pokračuj dál, 
javorovou alejí, kdo by se bál? 
Dojdi alejí k meteobudce 
zatoč doprava, a to fakt prudce. 
 
X. 
Před lety sto padesáti 
mohl sis zde pivo dáti. 
Lidí až dva tisíce 
bavilo se pijíce. 
Dnes tu kvete kultura, 
divadlo, zpěv, tanec, hra. 
Architekti Schmeissner a Horn nakreslili plány, 
secese a romantismus jsou v nich promíchány. 
Jakpak že se jmenuje stavba velkolepá? 
Kdo to ví, ten s tajenkou do recepce spěchá. 
 
_  _  _  _  _  _         _  _  _  _ 
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TAJENKA 
 
_  _  _     _  _  _     _  _    _   _   _ 
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V srpnu 2013 společně vytvořil tým Pelikan von Verbascum. 
Mapu nakreslila Jana Mejzrová. 
 
Hledačka vznikla za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah 
tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Actaea – společnost pro přírodu a krajinu a nelze jej v žádném 
případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. 
Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD. 
 
 

                                             
  
 
O hledačku se stará Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec - DIVIZNA 
 
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je 
vlastníkem příslušné obchodní známky. 
 


