
Lahmer
si hlavu a foť
aneb

chceš mít Maršov v hledáčku? 
Pojď na naši hledačku!

Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sleduj text. 
Hledaná písmena tajenky vepiš do příslušné kolonky

Obtížnost hledačky

Střední přes hlavu i přes tělo.

Délka hledačky

Na poklidné projití s kocháním 
budete potřebovat nejmíň hodi-
nu; kochání silně doporučeno! 
Délka trasy je 813 m.

Kdy je vhodné  
hledačku procházet

Od sněhu do sněhu;  
ne když je údolí v mlze.

Doporučené vybavení na cestu

Foťák, tužka, papír, dalekohled 
(k vypůjčení v Infokoloniálu 
DOTEK, otevřeno denně  
9.00—17.00).

Začátek hledačky

DOTEK – Dům Obnovy Tradic, 
Ekologie a Kultury, Horská 175, 
Horní Maršov (autobusová 
zastávka Maršov III).

Upozornění

Odvážní rodiče projedou 
trasu se sportovním kočárkem, 
vozíčkářům nedoporučujeme; 
část trasy vede mimo cestu po 
loukách (tráva je občas vlhká…).

... tak s chutí do toho!

„Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.“
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1  U lípy
Po celodenní práci 
zavírám ordinaci. 
Fotoaparát zánovní beru si ven, 
neboť je krásný slunečný den.

Mé jméno, Wenzel Lahmer, snad znáte, 
vždyť zdraví a fotografie ode mě máte. 
Nádherné výhledy ukážu všem, 
wunderbar, herrlich, einfach schön!

Láká mě na kopci místo zbožné,
kde výhledy na Maršov vždycky jsou možné. 
Však nejdříve zaujme mě lípa srdčitá,
co více než 300 let v mé době počítá. 
Dumám, co bude tu za 100 let, 
kostel, fara či jiný svět?

1a

Kolik dospělých osob obejme náš národní strom,  
do kterého už 400 let neuhodil žádný hrom?

1b

V nápisu pod sv. Janem 
najdi římské číslice, amen! 
Jsou to písmena trochu větší, 
jenom to páté tajence svědčí.

Od lípy směle vydej se vzhůru, 
připrav se, člověče, na menší túru. 
Podél zdi hřbitovní lípy stojí,
ty budou strážkyně cesty tvojí.
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2  Nad kostelem
Stoupání do kopce je téměř u konce, 
cestu sem lemuje šest lip až ke brance. 
Kostel zde tyčí se, jak maják na moři, 
cestu ti ukáže, poutníku, lyžaři.

Co je to za číslo pod zvonem na věži? 
Zoomem to přiblížím a pošlu papeži. 
Nádherné výhledy ukážu všem 
wunderbar, herrlich, einfach schön!

2

Letopočet na věži prozradí ti docela rok opravy kostela.

Sečti číslice a z názvu výsledné částky použij  
první písmeno.

Pokračuj cestou podél stromů dál do kopce,  
pohled na krajinu není zdaleka u konce.
Zastav své kroky u javoru statného, 
obrať svůj pohled do údolí horského.

3  U javoru
Pohlédnu vlevo mezi dva stromy:
dvě školní budovy, dva výrazné domy.  
Ta s bílou střechou pro robátka malá,  
obecnou školou se kdysi zvala.

Dále ti šikovní chlapci a dívenky  
chodili vedle do sousední měšťanky.  
Nádherné výhledy ukážu všem  
wunderbar, herrlich, einfach schön!

50 kroků nahoru a pak hned vpravo,  
projdi se k šípku, vždyť je to zdravo.  
Snad se ti nezkazí tento quest celý, 
když budou oplůtky, tak jsi v … (jeteli?).

Použij první písmeno.
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Pohleď na budovu před sebou,  
napravo od věže kostela nového  
– toť zánovní škola Maršova našeho.  
Kolik vidíte na nové škole vikýřů?

 = pořadí písmena v abecedě = 

Pozn.: První budova, kterou uvidíte mezi stromy, pokud se 
budete dívat od starého kostela vlevo, je budova nové školy. 
Pokud váš pohled budete pokračovat více vlevo, bude tam 
opět skupinka stromů a pak střechy budov staré školy.
 

4  U šípku
Pod strání dole mezi stromy  
novotou svítí nad všemi domy  
dominanta našeho údolí,  
nejkrásnější v celém okolí.

Hraběnka ze zámku nad stavbou bděla,  
proto je budova opravdu skvělá. 
Architekt Schulz vystavěl kostel ten:  
wunderbar, herrlich, einfach schön!

Mezi ohradníky cesta vede dál do města. 
Před první břízou se doleva dej  
po 10 metrech bude ti hej!

4

K hodinám na věži svůj zrak upni, výzkumníku,  
a do kolonek kulatých napiš barvu ciferníku!

Použij druhé (4a) a třetí písmeno (4b).

5  Na louce
V údolí mezi listovím
zámek bez kopule uzřím. 
V komnatě pod starou věží  
duch hraběte zámek střeží. 
Berthold z Aichelburgu jménem byl  
a kdysi se tu zastřelil.
 
Vpravo, na Rýchorské stráni 
velká světlá budova se nad údolím sklání.  
Mému srdci velmi blízká, 
občas se tu lidem stýská. 

Léčím tu tělo, ba i duši, 
když místní lidi nemoc zkruší.  
Nádherné výhledy ukážu všem  
wunderbar, herrlich, einfach schön!

 
Pozn.: Po prvních pár krocích od bříz uvidíte budovu 
zámku, pokud půjdete výše, uvidíte více napravo bílou 
velkou budovu (nemocnice).

5

Wenzel Lahmer a jeho pomocníci pracovali 
v nemocnici, německy je to (mrkni na foto):

5a – vezmi x-té písmeno v pořadí, x = počet dní v týdnu 
5b – vezmi první samohlásku v pořadí

Vrať se zpátky k bříze bílé,  
postůj chvíli na rozcestí, 
vychutnej ty krásné chvíle,  
neztratíš se, máš-li štěstí.

6  U břízy
V zimě když učitel uzavřel školu,  
tady jsme na lyžích sjížděli dolů.  
Dalo se jezdit i v protější stráni.  
Bude však za sto let po svahu zdání? 

Možná, že celý svah zaroste lesem, 
zbude jen sjezdovka s lyžařským vlekem.  
Nádherné výhledy ukážu všem  
wunderbar, herrlich, einfach schön!
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6a

Když po protější stráni  
zrakem svým slídíš,  
kolikpak mýtin tam asi vidíš?

Bude to pořadí písmene v abecedě, které máš použít.

6b

Jaké stromy lemují cestu,  
která vede dolů k městu?

Vezmi písmeno x-té v pořadí, x = počet ročních období.

Cesta kolem mnoha bříz  
Dovede tě k cíli blíž. 
Pokračuj dolů až k prvnímu stavení,  
psí štěkot je zde výrazné znamení. 
Až uvidíš vlevo první maršovskou ulici,  
vydej se na druhou stranu za svojí pravicí.

Cestička přes louku k hřbitovu míří, 
na pahorku vlevo před hřbitovními vrátky  
tyčí se stromy čtyři.  
Sem pokračuj ve svém běhu, 
pod stromy přečti si konec příběhu.

7  Na tvrdoši
Skupina čtyř stromů skalisko skrývá,  
pro tvrdost svou se tvrdoš nazývá. 
Kochám se vyhlídkou na Maršov celý,  
když stojím v půli cesty mezi kostely. 
 
Jsem tu jak kapitán na lodním můstku,  
šlápnu-li vedle, zlomím si kůstku. 
Když se pak zahledím na starý kostel,  
vidím i místo pro věčnou postel. 
Nádherné výhledy ukážu všem  
wunderbar, herrlich, einfach schön!

Co nazývá doktor Lahmer věčnou postelí?

7a – písmeno, které se nevyskytuje v anglické abecedě
7b – prostřední písmeno

Na špičce kostelní věže zvířátko,  
doplní vaši tajenku zakrátko.

7c – jediné písmeno, které je v tomto slovu vícekrát
7d – poslední písmeno

Dneska už focení bylo dost,  
najdi teď poklad pro radost.
Nádherné výhledy jsem ukázal všem  
wunderbar, herrlich, einfach schön!

Vysvětlivky

wunderbar – báječné, nádherné, podivuhodné
herrlich – překrásné, božské, nádherné
einfach – prostě, jednoduše
schön – pěkné, krásné, hezké

Hledačku vytvořila na Ledové muže 2015 skupina 
nadšenců převážně s pedagogickým vzděláním z různých 

koutů republiky: Hanka, Zorka „Bedla“ Petra „Švíha“ 
Míša Iva „Cíbovka“, Květa, Petr a Pavel, Olga od Bajkalu, 

Šárka, Katka, Blažena. 

DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, 
Horní Maršov, www.dotek.eu 
Infokoloniál tel. 739 203 205


