
 Jablonecká korálková hledačka 

Veškeré informace k této hře vám rádi podáme v našem 
infocentru. Vybrat si můžete hned ze dvou míst,  kde   
naše služby poskytujeme – v Domě národopisců 
Scheybalových (Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou) nebo   
v přízemí radnice (Mírové nám. 19, Jablonec nad Nisou).  

Kontakt: +420 774 667 677,  info@jablonec.com. 

Když se řekne Jablonec nad Nisou, mnohým proběhne hlavou myšlenka „město 
sportu“, ale určitě každý si vybaví umění našich sklářů a bižuterii, kterou zná celý svět. 

A, představte si, co se stalo! Nám se rozsypaly korálky po městě, ale tak hezky, 
šikovně… když se po nich vydáte, pěknou cestu si městem projdete. Na trase je deset 
zajímavých míst s hádankami, které jistě zvládnete vyřešit. Z každé odpovědi vyzobnete 
jedno písmenko, poradím vám jaké, a deset písmenek v řadě za sebou, to bude váš klíč 
k pokladu, který si vyzvednete v jabloneckém informačním centru. Klíčem si 
odemknete nové cesty za poznáním Jablonce nad Nisou a jednoho z jeho partnerských 
měst, a ještě dostanete malou pozornost. 

Tak vyrazíme ����? 
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PRVNÍ HÁDANKA 

Modrý domek jak z pohádek ukrývá v sobě první část našich dnešních hádanek. 

V domě kdysi fara byla, která k naproti tyčícímu se kostelu sv. Anny patřila. 

Ve století pak minulém stal se manželům Scheybalovým domovem. 

Ti pro náš kraj mnoho udělali, krásné věci pro budoucí generace uchovali. 

Dnes zde najdeme kancelář turistickou a informační,  

po které každé srdce turistovo lační.  

Mnohý návštěvník se často ptá, jaký erb naše město má? 

Místní rádi odpoví, že erb se pyšní  _ _ _ _ _ _ _. 
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DRUHÁ HÁDANKA 

Kostel sv. Anny na straně protější je pak jabloneckou kamennou stavbou nejstarší. 

Farním kostelem býval kdysi, dnes zde často obrazy visí, 

také si tu jiná umělecká díla můžeš prohlédnout či pěkný koncert uvnitř vyslechnout. 

Písmenko, které se opakuje v barvě střechy kostela,  

je to, jenž tvoje tajenka teď postrádá. 
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TŘETÍ HÁDANKA 

„A kampak dál? Jakým směrem se za další hádankou vydat mám?“, 

to jistě v tuto chvíli turistovi vrtá hlavou a možná má i předtuchu neblahou, 

že cesta do kopce ho čeká, a to ho trochu leká. 

Je to ale cesta správná - kolem domu, 

na jehož místě stávala i kdysi dávno krčma slavná. 

I dnes zde můžeš na noc hlavu složit či vyprahlá ústa dobrým mokem svlažit. 

Pozorně se podívej, zvíře na tom domě vyhledej, 

počáteční písmenko šelmy si do tajenky poznamenej a na cestu se opět vydej. 
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ČTVRTÁ HÁDANKA 

Na konci Kostelní ulice správnou cestu ti potvrdí tvoje pravice. 

Čtvrtá hádanka tě víc do hlubin architektury zavede, 

budeš potřebovat jméno bývalého městského stavitele. 

Na Jablonecku na půl tisíce staveb postavil, 

několika kamennými rozhlednami v Jizerkách se také proslavil. 

Dům módy Alfréda Wünsche na seznamu jeho staveb také najdeme, 

ačkoli si tu dnes už žádné módní šaty nevybereme. 

Z příjmení jabloneckého rodáka vezmi písmeno druhé 

a budeš zase o krok blíž k odměně své vytoužené. 

Příjmení architekta:   _  _  _ _ _ _ _   
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PÁTÁ HÁDANKA 

Jdi dál po stopě korálků, hledej další hádanku. 

Tvou pozornost zvláštní rohový dům jistě zaujme, 

není totiž jako jiné domy až tak zcela z kamene. 

Na jeho stavbu se klinkery použily, 

které velkou odolnost proti nepřízni počasí zajistily. 

Možná se ptáš jako já, co to slovo „klinker“ znamená? 

Inu, kdybych se měla jednoduše vyjádřit, 

je to cihla, kterou bylo třeba za hodně vysokých teplot vypálit, 

tak svou odolnost vůči dešti, větru získá, 

proto si už Meluzína v domě nezahvízdá.  

Linkeho dům, tak se stavba jmenuje, není jen dům obchodní, 

v horních patrech slouží také k bydle _ í.  (doplň písmenko ve slově)
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dobrovska
Přeškrtnutí



ŠESTÁ HÁDANKA 

Nárožní dům protější ten je o pár let zase starší. 

Už před první světovou válkou zde stával, 

prášky proti bolesti v něm lékárník prodával. 

Rotes Kreuz, tak jméno lékárny znělo, 

které se na fasádě domu dříve skvělo. 

A ty jistě správně víš, 

že česky je to Červený _ _ _ _.

 6 

SEDMÁ HÁDANKA 

Pěší zónou po korálcích dále kráčej,  

takových padesát kroků udělej. 

Po své levé ruce neorenesanční dům objevíš 

a teď se ode mě zase něco dozvíš. 

Schválně, co myslíš, co bys zde dříve našel? 

a) ozdravovnu, kde se léčil kašel

b) či řezníka, co tu pečínku prodával

c) nebo tady vyhlášený hotel stával?

Byl to hotel, ten tu stál,

a kromě pokojů měl i honosný sál.

V něm se pilo, jedlo, tančilo,

i hercům to tu svědčilo.

Pořádaly se tu také přednášky,

jedna zazněla i z úst Franze Kafky.

Ten tu místním průmyslníkům osvětlil,

že i dobré pojištění by měl být jejich cíl.

Po vystoupení čekala na něj načechraná postel,

jak jsme si už řekli, byl tu totiž  _ _ _ _ _.
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OSMÁ HÁDANKA 

Tentokrát po pravé ruce své 

hledej dva domy navzájem si podobné. 

Jsou jako dva bratři, 

kterým ostatně dům patřil. 

Zde je další moje nápověda, 

nad vchodem do domů je kříž nutné hledat. 

Mezi rameny kříže napsáno je datum,  

kdy vystavěli tento dům. 

Teď už jistě správně stojíš 

a jména bratrů, pro které se stavěl, se dozvíš. 

Zasche, to příjmení obou bratrů jest, 

jeden  _ skar jmenoval se a ten druhý Ernst. (doplň písmenko ve slově)
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DEVÁTÁ HÁDANKA 

Už se k cíli blížíš, turisto milý, 

ale vydržet musíš ještě chvíli. 

Další hádanku mou,   

vyřešíš u rohového domu, jenž dříve býval kavárnou.  

Její první název Café Habsburg zněl, 

po rozpadu Rakouska – Uherska byl na Café Metzler přeměněn. 

Možná tě teď napadá, 

jestli dům nějaké jméno má? 

A já ti odpovím přece, 

že jeho název odkazuje k řece. 

Ta, co protéká naším městem, to však není, 

je to jiná řeka, která v blízkých horách pramení. 

Ty hory její jméno nesou, 

dům nazýván je _ _ _ _ _ _ _ .
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DESÁTÁ HÁDANKA 

A je to tady, je to zde, poslední korálek za chvíli do cíle tě dovede. 

Už jsi na jabloneckém náměstí hlavním, 

které chlubí se dnes jménem Mírovým. 

Na jeho okraji stavba s hodinovou věží stojí,  

zámek ani hrad to však není. 

Pro fungování města ovšem důležitá je velice, 

je to totiž _ _ _ _ _ _ _.
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O možnost stavby její slavní architekti utkali se v souboji, 

kdo radnici v rozkvétajícím se městě postaví, a tak prestiž svou si upevní. 

Karl Winter nakonec to byl, kdo funkcionalistickou budovu postavil. 

A jsme v cíli naší procházky, teď už jen rychle pospěš pro dárky. 

V závěru tě trochu potrápím, pár schodů vystoupat tě donutím. 

Nahoře několik vstupů do budovy najdeš, 

ty ovšem tím nalevo od hlavního vchodu vejdeš. 

Zde výsledek svého toulání předáš  

a, vida, de facto tak i další nápad na výlet získáš. 

V informačním centru ti zaslouženou odměnu předají 

a jistě rádi, co ještě v Jablonci nesmíš minout, poradí. 

A já tajně přeji si,  

aby na naši korálkovou trasu nezapomněl jsi. 

Snad o nás vyprávět hezky budeš 

a další kamarády k nám dovedeš. 

Pěkný zbytek dne ti přejeme 

a za účast na kvízové procházce děkujeme! 

ZDE ZAPIŠ VYŘEŠENOU TAJENKU: 

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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