a Rozhlednu Bílá hora a vpravo se nabízí typický pohled na Příbor s
dominantou Kostela Narození Panny Marie. Minete pískovcový kříž a
dorazíte na asfaltovou cestu ulice Na nivách. Na rozcestí se stále držíte
modré cykloturistické trasy a vydáte se po ní vlevo. Na křižovatce se
nachází dětské hřiště, u kterého odbočíte vpravo. Po Erbenově ulici dojdete

zpět k řece a vydáte se na Vám už známý most. Za kolejištěm tentokrát
nepůjdete zpět ke kostelu, ale odbočíte vlevo, poté v zatáčce pokračujete
doprava a rovně do uličky směr náměstí. Při první možné odbočce zahnete
doprava a dojdete tak k soše svatého Jana Nepomuckého.
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HLEDEJ
LAŠSKÝ POKLAD

PŘÍBOR

Jak se jmenuje ulice, na které se socha nachází?

F R E U D O V A
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Zajímavostí je, že budova, ve které se nyní nachází místní květinářství,
sloužila jako soukenická továrna založená Ignácem Flussem. Od sochy
se vydáte dál a odbočíte u bývalého hotelu doleva k rodnému domu
významného lékaře, psychologa a neurologa.
7

Jak se tento významný lékař jmenoval křestním jménem?

8
A jste na konci putování po Příboře a jeho okolí. Nádhera, že? Nyní
byste již měli znát tajenku. Takže není nic snazšího, než dorazit buď do
informačního centra (Jičínská 54, otevřeno po-pá 8-12, 13-17 h.) nebo
Rodného domu Sigmunda Freuda (Zámečnická 117, otevřeno so-ne 9-17
h.) a hledat Lašský poklad. Určitě se Vám ho podaří najít.
TAJENKA

Turistická hra v nádherné krajině
Lašské brány Beskyd.
w

www.lasska-brana.cz
lasska_brana_beskyd
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Vítej na startu trasy
Lašského pokladu - PŘÍBOR
1

4

4

Příborskou trasu hledání Lašského pokladu začněte na náměstí
Sigmunda Freuda, kde se mimo jiné nachází kulturní památka - socha
Panny Marie. Přesuňte se k ní, protože zde začneme první kvízovou
otázkou.

U kostela se dejte doprava z kopce prudce dolů ulicí Stojanovou. Pod
kopcem po levé straně minete rodný dům Jaroslava Lohrer – Loma s
pamětní deskou.
Přejděte koleje a vydejte se na nově zrekonstruovaný most přes řeku
Lubinu. Za ním doprava, kde je oblíbené místo odpočinku, včetně
houpačky a krásného výhledu na kostel. Pokračujte dál po trávě a před
mostem se napojíte na zelenou turistickou trasu vedoucí proti proudu
řeky Lubiny. Dovede Vás po asfaltové cestě až k turistickému přístřešku,
kde si můžete ve stínu stromů odpočinout. Poté stále půjdete po zelené
značce a čeká na Vás další otázka související s pomníkem po levé straně
cesty.

Vedle barokního sousoší Panny Marie, umístěného na náměstí,
se nachází kašna, neboli…

1

Teď se vydejte k informačnímu panelu města Příbor, kde na Vás čeká
druhá otázka.
2

Číslo 49 na infotabuli zobrazuje studánku.
Jak se tato studánka jmenuje?

Podle rozcestníku umístěného vedle informační tabule jděte ke Kostelu
Narození Panny Marie.
Cestou si všimněte zajímavých znaků nacházejících se na domech na
náměstí. V domě č. 6 pobýval kardinál. Jak se jmenoval?

Stále míříte ke kostelu.

5

Pomník je věnován Jožkovi… doplň
5

2

3

Jak se jmenuje ulice, na které se nachází Kavárna U Dvou piaristů?

3

Za pomníkem opustíte asfaltovou cestu, protože se vydáte doleva do
zahrádkářské oblasti, ale stále po zelené turistické trase. (Pokud se
chcete občerstvit, pokračujte pár desítek metrů, až narazíte na Orinoko.
Otevřeno bývá podle počasí, zejména ale v odpoledních hodinách). Čeká
Vás procházka bez otázek a tak je čas se kochat a všímat si zajímavých
míst po cestě. Našli jste třeba po levé straně balvan připomínající hlavu?
Po pár minutách dojdete na rozcestí a odbočíte doleva na modrou
cykloturistickou trasu. Míjíte rodinné domy, v průběhu cesty možná
potkáte pasoucí se krávy a posléze i dva koníky. Zcela jistě se ale budete
kochat krásnými výhledy do okolí, vlevo vidíte Štramberskou Trúbu

