NA LUBENSKÉM VRCHU, NEBOJ SE LESA ANI DUCHŮ!
Obtížnost hledačky: středně náročná
Jaké číslo popisné má bývalá hospoda?
Délka hledačky: 5 km, pro klidné projití 2 hodiny s prohlídkou zámku 3 hodin
Doporučené vybavení na cestu: tužka, dalekohled pro krásné zážitky, peníze na vstup do
zámku, dobrou náladu
Kdy je vhodné hledačku procházet: kdykoliv, celoroční, každé období je krásné.
3
5
Upozornění: - pozor při chození na hlavní silnici v obci Hrádek/ cca 200m/
- a přecházení hlavní silnice v Lubně.
- s kočárky sjízdné s větší námahou
- hledačka na vlastní nebezpečí
Začátek hledačky: socha svatého Jana uprostřed obce Lubno u Nechanic

-------

1.
Svatý Jan tu po staletí zívá,
lubenský lid poctivě hlídá!
To začátek je cesty tvojí,
snad příjemné s užitečným spojí!

3.
Před vstupem do lesa se vlevo dej,
a na palouček pospíchej!
Zde najdeš místo výletní,
možná pro milence i záletní?

Jaké je druhé jméno svatého Jana?

Romantický altánek tu stojí,
co lidská srdce pojí!
Na chvilku se zastav a dívej se v dáli,
zde by se ti krásné sny zdály!
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2.
Vydej se cestou do kopce z písku,
budeš se pak dívat na Lubenskou vísku.
Po levé straně bývalá hospoda stojí,
dnes jen už za vzpomínky stojí.
Jaké číslo popisné má bývalá hospoda?
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Nohy své teď veď k lesu,
neděs se žádného běsu!
V klidu jdi a rozjímej,
na krásu kolem, se podívej!
Již lubenský vrch tě v dálce vítá,
neskonalou nádheru ti skýtá!
Ty došel jsi až před brány lesa,
nečekej zde žádného děsa.

Jaké je příjmení nezbedného Krakonošova
syna?
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Vrať se zpátky před bránu lesní,
kde budeš stát na rozcestí!
Ty vlevo po cestě vykročíš,
lehce si přitom poskočíš!
Jak se jmenuje zdejší kopec?
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4.
Kočáry dříve po cestě tu jezdily,
pány a dámy tu na zámek vozily,
Na této cestě se drž a nikam neuhni,
hlavně si nohu nikde nezvrtni!

---

Procházka lesem je krásná,
v dáli se pak vyloupne neskonalá krása!
Daleko máš ještě k svému cíli,
chce to pořádnou píli.

Teď výletníku z lesní cesty scházíš
tak pozor ať na hlavní cestě nepřekážíš!
Zde rozhlédni se a přitom pozor dej,
a vlevo po hlavní cestě se ubírej!

O jaký druh lesa se jedná, kterým
procházíš?

Jsi chodec tak pozor musíš dát,
nesmíš na motoristy nadávat!
Však jen kousek cesty po hlavní kráčíš,
za chvilku se ale z cesty stáčíš!
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5.
Teď došel jsi opět na rozcestí,
snad nesvede tě na scestí!
Zde stojí pro zvěř krmelec,
ty neudělej kotrmelec!
Jak se jinak říká krmelci?
/ležel tam i Ježíšek/

-------29

U krmelce se rovně dej,
a na zámek pospíchej!
Přitom se krásně rozdýchej,
k zámku s veselou myslí utíkej!
6.
Než však zámek zahlédneš,
na kovovou věž pohlédneš,
Z vysílače vlny vzduchem letí,
nebylo to však po staletí!
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7.
Už parkoviště určitě vidíš,
čemu se tedy tak divíš?
Teď přejdi pěkně po přechodu k zámku,
ať koupíš si suvenýr v zámeckém krámku!
Zámecký park se před tebou otevřel,
svoji náruč rozevřel!
Ty kochej se nádherou zdejší,
tvé srdce to určitě ukonejší.
Jaká hra se hraje v zámeckém parku?

---22

8.

Ty vstoupíš do zámku
a koupíš si turistickou známku?
Už záleží jen na tobě,
a také v jaké jsi zde roční době!
Teď opět se vydej zpátky,
těmi velkými zámeckými vrátky!
Tvé kroky na parkoviště vedou,
zase jinou cestou tě povedou!

Jak se jmenuje zdejší zámek?
Z jakého materiálu je vysílač vyrobený?
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Jaké je příjmení hraběte, který nechal
zámek postavit?
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9.
Vpravo golf a vlevo motoroví oři stojí,
snad v aleji se milenci dvoří,
Ty krásu zdejší aleje si vychutnej,
jinou cestu ani nezkoušej!
Jak se jmenují stromy, které lemují alej?
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Cesta do lesa tě vlákala,
kde hraběnka přes pařezy skákala?
Ty opět se na nejširší cestě drž a neuhýbej,
však kamenům se vyhýbej!
10.
Ted kopeček lesní se na cestě vynořil,
ale tvoji vůli nezbořil!
Ty pěkně vstoupej vzhůru,
obhlížej i dubovou kůru.
Vpravo bývalá zámecká hájovna stojí,
dnes malinko ji zakrývá chvojí!
Už vyšlapal jsi kopec,
jako vášnivý chodec!
Cesta se zde opět dvojí,
Snad nezaplete mysl tvoji.
Velká škoda by to byla,
kdyby to špatná cesta byla!
Ty vlevo se na cestu dej
a z mírného kopce se ubírej.
V dálce už tě zase krmelec vítá,
však známí pohled se ti skýtá!

Teď už cestu dobře znáš,
však z lesa snad neutíkáš?
Jen se kochej krásou zdejší,
co tvoji mysli ukonejší!
Jak se jmenuje hajný se
známého večerníčku, který měl jelena
Větrníka?
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11.
Rovně kolem hrobu padlého procházíš,
snad trochu úcty k mrtvým nacházíš!
Známá bitva na Chlumu proběhla,
kulka zabila nejednoho zběha!
Jak se jmenoval příjmením padlý voják?

------10
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Musíš dojít až na kraj lesa,
kde možná by se dala rozložit deka?
Už opustíš bránu lesní a za zády les máš,
ty už tenhle pohled dobře znáš!
Však zde nastane změna
kde na konci tě čeká odměna!
Keře u cesty polní stojí,
snad rozdělí se v dvojí.
Na levé straně keře ustupují
a tvé nohy tu postupují!
Vykroč na louku bez stresu a bázně,
možná zde zažiješ duševní lázně!
12.
Na luční cestě se mírně vlevo stáčej,
a k jedinému domu v sadu na louce kráčej!
Dům osamělý v sadu mezi stromy tu stojí,
dávné příběhy se k domu pojí!

Prý dům vykřičené pověsti zde býval,
nejeden milovník se zde skrýval!
Možná i zájezdní hostinec zde stával,
snad hostinský na hosty z dálky mával.
Podivný název sad s domem v louce nese,
snad dům stál tu už za secese?
Proč Chrast se tomu říká,
ví už snad jen lesní žínka!
Jediná cesta okolo domu vede,
tvé kroky na ní svede.
Ty jedinou cestu v poli kráčíš
a své nohy rosou smáčíš!
Už pomalinku se blížíš k cíli,
snad překonal jsi nejednu míli!
Už došel jsi až k hlavní cestě,
pomalinku jsi až v městě.
Najdi ve verši název sadu s domem?
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13.
Rozhlední se vpravo vlevo.
snad nejsi žádné střevo!
Přes cestu přejdi svižně,
snad nejsi žádné vyžle!
Na chodníku se vpravo dej
a do Lubna pospíchej!
Už malý cíl ti zbývá
svatý Jan na tebe v dálce kývá!
Dojdi až k Jánovi,
lubenskému to pánovi!
Však zůstaň na chodníku vlevo,
nepřecházej nikam vpravo!
Z jakého kamene je vyrobená socha
svatého Jana?
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14.
U zastávky tři domky stojí,
však legenda se jen k jednomu pojí!
Dvě stejné číslice domovní má,
kočka na schránce na tebe zamává!
Muž co v domě býval,
každý den s půlnocí se vítal!
Troubil každou noc,
snad nebyla to vyšší moc!
Zde došel jsi k vysněnému cíli,
svojí snahou a svojí pílí!
Teď hledej poklad výletníku,
nestůj přitom na chodníku!
Vstoupit za plot z cihel musíš,
vysněný poklad najít musíš!
Za zelný plůtek však už nevcházej,
s pokladem hezky zacházej!
Jaké je číslo popisné domku, kde je
uložený poklad?

-------9
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My děkujeme tobě,
že absolvoval jsi to v každé roční době!
Práce se nám snad podařila
a tvojí mysl rozjařila!

Doplň písmena do tajenky, která označující nápovědu k umístění pokladu.
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Hledačku v lednu 2017 společně vytvořili členové spolku
Vejměnek – spolek venkovského ubytování a turistiky
Daniela, Karel a David Novákovi, Dana Stará a Michaela Stará,
Zuzana Tomíčková, Adriena Vinklerová a Zuzana Štokrová
Mapu nakreslila Adriena Tužilová
Hledačku financovali členové spolku a též se o ni starají

