Ahoj, kluci a holky,
dnešní cesta za hádankou povede nejprve asi tak půlhodinku
městem a potom kolem vody. K výletu máte
i originální mapu s vyznačenou trasou.
Půjdete-li správnou cestou, budete se pozorně rozhlížet
a číst texty, jistě splníte všechny úkoly.
Jestli už umíte psát, doplňte podle uhodnutých
slov tajenku a pečlivě ji uschovejte.

Když tajenku po vyluštění zanesete do prodejny
Bambule v Nákupním centru Géčko, dostanete za ni dáreček.
ALE POZOR, JE MOŽNÉ, ŽE SE VÁS ZDE NA NĚCO
Z VÝLETU ZEPTAJÍ. TAK NASTRAŽTE UŠI A MĚJTE JE NATAŽENÉ
OD PRVNÍHO DO POSLEDNÍHO KROKU.
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Na výlet s Géčkem
Výlet s tajenkou
Jdeme na věc!
Naše putování začíná v ulici Na Bídě u Lidlu.
Jděte směrem ven z města po cyklostezce až k ulici Komenského.
Že jdete správně, poznáte podle toho, že po na levé straně minete tři kamenné koule.
Minete strom, který roste nakřivo, a šedý dům č. p. 6, u kterého vidíte několik ptačích budek.
Tady odbočíte doleva.
Schodiště s maskou na zdi vás přivede až do ulice Komenského. Po ní kráčíme vzhůru.
Víte, kdo byl Komenský?
A jak se jmenoval celým jménem?

Máme tady nějakého Filípka nebo Leničku? Klidně by to mohl být váš dům.
Odbočte nyní doleva do parku Clam-Gallasů. Najdete zde divnou sochu ženy s ratolestí a také bustu (sochu
po prsa) hraběte. Kdo u ní bude první?
Dokáže přečíst římské číslice? Co znamená M, D nebo C? Pomůžou rodiče? Tak schválně, co vám vyjde.

5. Pan hrabě má na bustě na sobě košili a kabát.
Spočítejte knoflíky a přičtěte číslici 2.
Výsledné číslo napište do doplňovačky.
Nepovinné nahlédnutí do zámecké zahrady:
Hned pod bustou vstupte doleva do zámeckého parku.
Budovu zámku obejděte tak, že ji budete mít po pravé ruce.
Bílá budova je krásná, ale co teprve ta červenobílá kousek pod ní!
V krásném zámeckém parku najdete také obelisk a sloup se sousoším Nejsvětější Trojice z roku 1718.
Byl sem přemístěn z Vrchnice u Kadaně v roce 1966.

Napravo vidíte žluté prvorepublikové vily. Některé jsou krásně opravené, některé bohužel chátrají.
Vidíte žlutou vilu s košíkem květin nad balkonem? A Boží oko nad tím vším? Kolik hlaviček je kolem něj?

Vraťte se nyní stejnou cestou kolem busty až do ulice Komenského, která vás provede kolem TUL (Technické
univerzity v Liberci) až k hlavní ulici Jablonecké.
Zde odbočte doprava.
Než tam dojdete, řekneme si něco málo k historii města. Kdo nechce číst, přeskočí.

Odbočíme doleva do parčíku, nebo-li na náměstí Českých bratří.

Přes ulici vidíte vilu Franze Bognera – to je ta žlutá budova s věžičkou a nápisem B ve štítě.

Prohledejte park a najděte pomník spisovatelky Němcové.
Zatravněné plochy parku podél Komenského ulice doplňuje záhon růží, ve kterém je umístěn plochý žulový
kámen. Čelní plocha je osazena bronzovým reliéfem s profilem ženské hlavy a deskou, která nese jméno
spisovatelky a připomíná pobyt Němcové v Liberci v roce 1850.
Víte, jak se jmenuje Boženčino nejznámější dílo?

Napravo (na straně, kde stojíte) zase vidíte Vilu Otto Goltze – je to ta zelenkavá budova.

1. Napište druhé jméno „učitele národů“.

2. Opište první slovo z pomníku.
Z parku vyjděte do ulice Boženy Němcové, protínající ulici Komenského.
Zastavte se u tabule, na které jsou fotky kostela, který byl zničen.
Přečtěte si začátek textu a zjistěte…

3. Jak se jmenoval stavitel kostela křestním jménem?
Za zády máte okrový dům, kde sídlí farní úřad. Podívejte se nahoru.
Nad okny zahlédnete dvě mytické obludy. Napůl lvice, napůl ženy. V řecké mytologii jedna taková sídlila
na cestě do Théb, kladla pocestným neřešitelné hádanky a ty, kteří neznali odpověď, hubila.

4. Jak se říká obludě s ženským vrškem a lvím spodkem?
Ve starověkém Egyptě se jako tyto bytosti zpodobovali faraonové, tedy bohové.
Lví tělo symbolizovalo sílu. Toto stvoření je známé také jako sfinx a kromě lvího těla může mít řadu dalších
zvířecích vylepšení. Třeba hadí ocas a ptačí, nejčastěji orlí křídla.

Za normálních okolností bychom vás nyní poslali doleva k luxusní palácové vile, kterou si nechal postavit člen
rodiny nejvýznamnějších libereckých průmyslníků Johann Liebieg ml.
Ulička kolem ní by vás dovedla přímo do zámeckého parku.
Protože se však vila opravuje, musíte místo obejít.
Vrátíme se tedy do Komenského ulice a pokračujeme po ní vzhůru.
Mineme Oříškovou pohotovost a také šedivý dům s iniciálami F. a L. Přečtěte, v jakém roce byl dům postaven?

Tato zelená budova nám barvou připomíná jednu zeleninu – skládá se z lusku, ve kterém jsou kuličky.
Jak se jmenuje?

6.Věděli byste, která pohádková postava měla ráda hrachovou kaši?
Byl to chlapeček, co ho unesla liška.
Jak se jmenoval chlapec?
Na konci ulice přejděte na semaforech a vydejte se směrem dolů a držte se po pravé straně Jablonecké ulice až
k Parku Paměti národa, kde je památník obětem komunismu. Je to taková malá zelená oáza vedle hlavní cesty.
Kvádrový památník je tvořen zrcadlovými tabulemi z pokoveného skla, které jsou vsazeny do ocelového rámu.
Text je zapuštěný do dlažby u paty památníku a v zrcadlech se dá přečíst jeho odraz. Přečtete ho?
Za cestou vidíte novogotický kostel Božského srdce Páně.
Nyní najděte poslední krásnou vilu, o které si budeme povídat. Těžké to není, že? Je velmi výrazná!
Opatrně přejděte a můžete ji začít obdivovat.

7. Nyní najděte tmavou cedulku vedle hlavního vchodu, na které je historický
automobil Benz Viktoria. Zjistěte, v jakém měsíci bylo auto dovezeno.
Napište název měsíce.
Vraťte se o pár metrů vzhůru a u zeleného potrubí (je pod ním graffiti KAR) odbočte doprava
do uličky Pod Klášterem.
Za chvilku uvidíte nalevo betonový bunkr a napravo krásné vilky a školku. Pokud jste narazili na cihlový plot
se sopkou a drakem, jdete správně.
Seběhněte dolů k přehradě, neboli vodní nádrži Harcov.

My teď nádrž obejdeme. Nebo alespoň dojdeme na její druhý konec.
Hráz nepřekračujte, jděte po této straně nádrže.
Větší pláž najdete právě zde na pravém břehu, kde je rovněž k dispozici volejbalové hřiště. Vodní plochu
lze využít k lovu především nížinných druhů ryb. Není problém si tady půjčit rafty, kánoe, kajaky a vyzkoušet
si plavbu. Pláž je travnatá i písčitá, břeh středně strmý, dno písčité a bahnité. Přehrada slouží obyvatelům
Liberce a návštěvníkům nejen ke koupání, ale její okolí také k procházkám a relaxaci. V zimě nádrž zamrzá a je
ji možné využít k bruslení.
Míjíte klubovnu Českého junáka.

8. Hned u ní je jedna důležitá součást každé větší lodi, slouží jako brzda.
Jak se jmenuje nezbytná součást lodí?
Pokud se nyní otočíte, krásně uvidíte na hráz.
Až se dostatečně pokocháte a vytvoříte zásobu fotografií a „selfíček“ vydejte se podél přehrady dál
až k protějšímu konci.
Pokud budete mít štěstí, v dálce zahlédnete známou stavbu vysílače Ještěd. Jistě je z něj vidět i Nákupní
centrum Géčko, které si pro vás objednalo tento výlet s tajenkou, aby vám udělalo radost.
Ve které ulici ho hledat? Zjistíte to tak, že doplníte do tajenky poslední písmenko.
Což se vám podaří až téměř na konci pěšinky.
Do nádrže se tam vlévá potok. Lemuje ho řetěz, na němž jsou zavěšeny desítky předmětů.

9. Jak se říká visacímu předmětu určenému k zamykání?
Pokud máte doplňovačku vyplněnou správně, už víte, jak se jmenuje ulice, do které se musíte
vydat pro dáreček.
Dostanete se tam buď autem, nebo autobusem č. 600 (jezdí zdarma) a č. 14.
V Nákupním centru Géčko naleznete mnoho obchodů, ale pouze v jednom z nich na vás čeká odměna. A věřte
nám, že právě v tomto obchodě se vám bude moc líbit. Odměna na vás totiž čeká v Království hraček Bambule.
Přijďte na pokladnu, ukažte vyplněnou tajenku a dáreček je váš.
Zastavit se můžete i uprostřed nákupního centra na malém náměstíčku, kde na vás čekají prolézačky a malá
lezecká stěna a hned vedle se nachází občerstvení, pokud vám po cestě vyhládlo.

Nezapomeňte zveřejnit některé z pořízených fotografií z výletu na Instagramu
(buď vašem, nebo rodičů, babiček či dedečků) a k fotce přidejte
hashtag #navyletsgeckem.
#navyletsgeckem
Budete zařazeni o super stolní hry pro celou rodinu.
U stavidla putování končí pro ty, kterým se dál již nechce, a nebo (např. s kočárkem) nemohou.
Ostatní výletníci přehradu „obkrouží“ celou.
Obejděte stavidlo, vystoupejte po schůdcích, přejděte hlavní cestu a vylezte po dalších schůdcích výše.
Lesem nad přehradou vede nespočet pěšinek. Stačí jen udržet směr a za 15 minut jste na hlavní hrázi.

Liberec má jednu zvláštnost. Zatímco jednou z nejčastějších postav českých tajuplných
pověstí bývá bílá paní, Liberec má černou. Je jí přízrak Kateřiny z Redernu, šlechtičny,
která na přelomu 16. a 17. století vládla panství Frýdlant a Liberec.
Blízko míst, kterými se vracíte, bývalo na Šibeničním vrchu popraviště. Jak se tam
usmrcovalo, je zřejmé z názvu. Vedla na něj cesta (dnes ulice Na Perštýně)
lemovaná nejbídnějšími domky a nejhoršími putykami ve městě. Však se to tu
dodnes jmenuje třeba na Na Bídě nebo U Sirotčince.
Bylo to prostředí, které duším popravených naprosto vyhovovalo. Kdo tu bydlel,
musel mít pro strach uděláno. Mrtví se tu prý veselili a tancovali s živými noc co noc.
Říká se však, že v těchto místech straší dodnes. Jen ne tak vesele, protože autobusové nádraží
rejům poněkud překáží a duchové jsou kvůli tomu napaprčení. Až se tedy budete
vracet, nebavte se ryčně a nevybízejte se k tanci. Znudění umrlci by to mohli
vzít jako pozvání a pěkně s vámi zatočit.

Přejeme vám šťastnou cestu domů a nezapomeňte se
v Nákupním centru Géčko na adrese Sousedská 599 v prodejně Království
hraček Bambule stavit pro dáreček.
V textu byly mimo jiné použity informace z webu
https://www.liberec.cz, https://www.visitliberec.eu, https://prirodaceska.cz.
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1. Napište druhé jméno „učitele národů“.
2. Opište první slovo z pomníku.
3. Jak se jmenoval křestním jménem stavitel kostela?
4. Jak se říká obludě s ženským vrškem a lvím spodkem?
5. Napište výsledné číslo.
6. Jak se jmenoval chlapec?
7. Napište název měsíce.
8. Jak se jmenuje nezbytná součást lodí?
9. Jak se říká visacímu předmětu určenému k zamykání?
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K zámku, za prvorepublikovými
vilami a kolem přehrady
do Liberce

OTÁZKY K TAJENCE

