Obtížnost hledačky: Hledačka není fyzicky náročná.
Délka trasy: 2 km
Délka hledačky: Na poklidné projití hledačky budete potřebovat asi 1 hodinu.
Doporučené vybavení na cestu: S sebou nezapomeňte tužku, pevné boty a zvídavou náladu.
Začátek hledačky: Na konečné autobusové linky ve Štramberku – Libotíně (viz přiložená mapa s trasou).
Upozornění: Hledačka je přístupná kdykoliv, prochází i nezpevněnými cestami. Hledačka není
bezbariérová.
Jak vyplňovat hledačku: Cestou hledáte odpovědi na zastaveních označených č. 1 – č. 7.
Odpovědi doplňte do tajenky na konci textu k poslednímu zastavení. Tajenka vám napoví kde hledat
cílovou schránku.

Libotínské
tajemství
1.
Zlaté doly v Libotíně?
Co vás nemá ruda v hlíně
v libotínském temném lese,
pod havíři zem se třese
Odhal jejich tajemství,;
pomohou ti pověsti
černokněžník, hadí král,
povede vás cestou dál
Do tajenky si zapiš první písmeno
třetího slova z názvu autobusové
zastávky na které stojíš.
Po cestě se vydej směle,
půjde ti to jistě skvěle.
Přejdi až za koupaliště
a tam koukni přes řečiště.

2.
Sedm schodů k lávce vede,
k živé vodě tě přivede
dostaneš se k prameni,
na rezavém kameni.
Je to pramen železitý,
můžeš se tam napit i ty
pili už ho havíři
libotínšti těžíři
pokud jsi vše prozkoumal,
sedm kroků zpět a val..
dál
Než odejdeš, zapiš si do tajenky
čtvrté písmeno třetího řádku na
zeleno bílé tabulce na prameni.

3.
Dle pověsti snad,
žije tu král had
lidé korunu mu vzali,
na ramena nohy brali
Hadi je však vyhledali,
a k smrti je ukousali
od té doby jak čas běží,
had korunu si stále střeží
však vy strach mít nemusíte,
o koruně jistě víte
Na rozcestí se vlevo dej,
včelínu se vyhýbej.

Svět se z hajným zatočí
a Řím vidí jeho oči,
sotva koukne kolem sebe,
už se zase točí nebe.
Řim? To je, ale konina!
Sedím v lůně Libotína!
Do tajenky si doplň třetí písmeno
z nápisu na svatém obrázku.
Dál na cestu se teď dej,
obrázek na stromě hledej.
Od stromu 55 kroků spočítej
a podél plotu do leva se vydej.
Až půjdeš přes most přes potok,
přečti sobě další krok.

Do tajenky doplň poslední
písmeno u dodatkové tabulky pod
dopravní značkou na tvé trase.

4.
Hajný chodí po revíru,
kouká kde má liška díru.
Proti němu tlupa chlapů,
„Co tu robí to něchapu“.
Kdo to chodí po tom lese?
Kdo to v ruce knihu nese?
Divní chlapi v černém hávu,
kloboukem si chrání hlavu.
Čarodějný slet tu mají?
Klid v lese už bude v háji.
Zeptám se jich co tu chtějí?
Snad můj dotaz neproklejí.
Mistře hajný sedni k nám,
na plachtě ti koláč dám.
Pověz nám co bys chtěl vidět,
máme moc nemusíš se stydět.
Do Říma bych rád,
kde mám na to brát?

5.
Na Baště haviři seděli,
v lese kámen těžili.
Havrlant se jich nebál,
na jídlo domů je zval.
Za to, že jsi neměl strach,
ukážem ti zlatý prach.
V Libotínském lese,
zvedli haluz křaku,
naber plné kapsy,
ty náš milý brachu.
Plná kapsa hlíny na mostě ho tíží,
vysypal ji dolu, do hlubiny shlíží.

Žena doma povykuje,
z kapes zlato vytahuje.
„Kdes ho nabral víc ho není?“
Havrlant je zkoprnělý.
Na Libotín zpátky běží,
hledá keř, najde ho stěží.
A tak místo zítřků světlých,
zůstal i sám sobě pro smích.
Než se vydáš na cestu doplň si do
tajenky poslední písmeno z názvu
materiálu ze kterého jsou sloupky
na mostě.
Po cestě vlevo pokračuj,
až najdeš rozcestí tak stůj.
Šipku ke studánce najdeš
a směle nový úkol vyřeš.

Bílou cestou teď se dej
a studánku vyhledej…

7.
Padá z tebe velká tíha,
konec questu na tě číhá.
Havírenská studánka,
zde posední hádanka.
Rudu lidé vyrubali,
haldy tady zanechali.
A kdo z Vás se dobře dívá,
jedna z nich svůj POKLAD
skrývá.
Na místo 7a do tajenky doplň
desáté písmeno třetího řádku
na zelenobílé cedulce
připevněné na posezení a na
7b místo v tajence první
písmeno posledního slova
v řádku pod státními vlajkami
na stejné cedulce.

Tři sta chlapů tuží svaly,
kus horniny vyrubali
na kolečkách navozili,
na kousíčky rozdrtili

Dvacet pět kroků od lavičky,
pouze rovně, žádné kličky.
Radši výš než níž,
od potoka dál než blíž.
Halda? Pinka? Výsypka?
Obval! Do něj podívej se jen,
a tam
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koukni

V rybnících se nerybaří,
kousky rudy do nich vháží
zima věrná pomocnice,
čím krutější – drtí více

Obval je kruhová halda
s propadem na vrcholu

6.

Když po zimě přijde jaro,
co se asi s rudou stalo?
hop a hej, hop a hej,
rudu z vody vytahej!
Chlapi z šutrů kopu staví,
jen se ptej, zda je to baví.
Jeden z nich pak kontroluje,
jak jim ruda oxiduje.
Vysoká pec žhaví,
kámen na kov taví.
A co vůkol krajina?
Zbyla tu jen hlušina…
Do tajenky si zapiš první písmeno
druhého slova posledního
odstavce na informační tabuli na
rozcestí.

Půdorys a
řez
obvalem

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 O.S: Hájenka
www.questing.cz
Questing vyvinula nestátní nezisková
organizace Vital Communities ve
Vermontu, USA, v roce 1995 a je
vlastníkem příslušné obchodní známky.
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