
0.     Městské infocentruM Vrchlabí,
        informací na cestu po okolí tě vybaví. Sídlo – stará radnice, úředníků jest zde velice. Co tě nemá,

holánku, ještě více jich je na zámku.

          Číslovkou zapiš počet malých vikýřů staré radnice, které směřují na Náměstí TGM:   ......
         3

1.     ZÁMEK,
        původně to sídlo bylo, když se v okolí železo těžilo. Nechal postavit ho sám, Kryštof Gendorf

z rakouských Korutan (16. stol.). Ve všední den zatlač dveře, v hale na stěnách spousta zvěře.

          Z jakého materiálu je střecha zámeckých věží?   ...... ...... ......
        25    31

Pokračuj za zámek mírně vpravo, kolem policejní stanice a rybníka, kde můžeš potkat i vodníka.
Na břehu jsou kameny, netečou tam prameny. Pak dál u zdi je stanice, schovaná je velice.

Hledačka – quest – Vrchlabí střed

S Gendorfem
centrem města

Obtížnost:                   velmi malá (mimo zimní období), stanoviště 5 na kopci
Délka:                            2,5 km, cca 1:15 hod.
Upozornění:               vhodné i pro rodiny s kočárky, cesta vede po zpevněném povrchu

Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku. Na jednotlivých stanovištích získáš
písmena, která podle čísel zaznamenáš do klíče – tajenky. Ta tě dovede k pokladu.

Začínáme v centru města, na náměstí TGM. V městském informačním centru si můžeš
vyzvednout hledačku, nebo si ji vytiskni. Konec hledačky je v centru města.
K pokladu je přístup pouze úterý–neděle, v čase: 9–17 hod. (mimo sezónu do 16.00).
Hledačka na vlastní nebezpečí.
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2.     ZÁCHRANNÁ STANICE
        Poraněné zvířátko, zotaví se zakrátko. Krkonošská stanice, přírodě pomáhá velice. Za zdí klášterní

zahrady, jsou záhony a ovocné sady. Staré odrůdy po horách posbírali, by pro další generace zachovali.

          Ubytovací zařízení pro dočasné umístění odchyceného toulavého psa:   ...... ...... ...... ...... ......
5     21            15

Až se klášterní zahradou pokocháš, na konci za zdí se vlevo dáš. V pondělí to uzamčený dům, v další dny
pak krásné muzeum.

3.     AUGUSTIÁNSKÝ KLÁŠTER
        Kostel nevysvěcený, mnichů nic, však pln je historiků a muzejnic. Odborná knihovna, muzeum Krkonoš,

do galerie občas zavítá i Krakonoš.

          Jméno stálé ekologické expozice v muzeu:   ...... ...... ...... ...... ...... A ...... ...... ...... ...... ......
         7               6     16                                        9     28

Na patě se otočíš a východním směrem vykročíš. Na Náměstí Míru vpravo do centra, mineš po levici Dům
Kryštofa z Gendorfa. Přes Náměstí TGM po Krkonošské ulici se dej, na první odbočce za bankou vlevo
uhejbej. Dům Rozkročák, Labe – most a v Divadelním klubu už jsi host.

4.     DIVADELNÍ KLUB,
        místo společenského dění. Kino, divadlo, plesy i „pétangové“ dráhy jsou tu k vidění.

          Název tradiční střešní tašky, která pokrývá část budovy Divadelního klubu: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
         10 30

Místních se zeptej na bývalé kino, prý tu mohlo být i kasino. Prudce vpravo, do kopce se dej (100 m),
kolem křížku, do parku pospíchej.

5.     MĚSTSKÝ PARK
        Spíše než park lesopark. K procházkám, hrám i sportu svádí, dál nad parkem se i motorkář vydovádí.

Dnes naučná stezka provede tě, vším co kolem tebe kvete.

          Jakou barvu má pískovcové sousoší Panny Marie Pomocné?   ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
         11                       2 14 18     8

Zpět z kopce k bývalému kinu, poté vpravo pokračuj a pak si už po rovince ke Střelnici vykračuj.
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6.     STŘELNICE
        Kulturní dům z doby secese, místo, kde srdce společenské zaplese. Film Hoří má panenko točil se tu, to

se měl režisér Forman ještě čile k světu. Švejkova restaurace, dětské hřiště, místních i přespolních
útočiště.

          Jaké sportoviště se nachází v blízkosti Střelnice?   ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
         24                     20    22    1

A zase přes řeku, na pravý břeh, ke chrámu Božímu zklidnit si dech. Červený, vysoký velice, stojí tu kostel
Svatého Vavřince.

7.     KOSTEL SV. VAVŘINCE
        Gotické klenby, chrámová věž, poutníku, křesťane, do kostela běž. Na svatého Vavřince pouti tu

nemáme, však pivní slavnosti na náměstí vítáme.

          Na jakou světovou stranu směřuje oltář kostela?  NA   ...... ...... ...... ...... ......
         26   13    27              4, 12, 19, 29

Nyní do cíle k pokladu, utužit dobrou náladu. Nevíš-li, jsi-li nevědomky, pak vyhledej Čtyři domky.

8.     POKLAD
        Tři domky, dnes jsou čtyři, muzeum a infocentrum KRNAP myšlenky šíří. Místo tradic a setkávání, nabízí

i prostor k rozjímání.

          Ze získaných indicií – písmen sestav klíč k vyhledání pokladu. Hodně štěstí.

.                        ,
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Nejde-li v úterý otevřít dveří klička, jdi slušně požádat službu do vedlejšího Íčka.
Pro vstup do chodby k pokladu nepotřebujete vstupenku muzea.
K prohlídce expozice je nutno vstupenku koupit, děkujeme.
Správa KRNAP zve také k návštěvě akcí pro veřejnost (http://akce.krnap.cz/).
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Vyrobeno 2016 v rámci projektu Krkonoše všemi smysly a tak trochu ještě dál. Finančně podpořeno ze
Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí, z rozpočtu Města
Vrchlabí a ZŠ Školní Vrchlabí.
Drobnou odměnu nabízí úspěšným řešitelům Správa Krkonošského národního parku.

Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA,
v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

MĚSTO VRCHLABÍ
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