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Po cestě nás provází obrázky zvířátek, najdeš všechny?
3

HLEDEJ
LAŠSKÝ POKLAD

ŠTRAMBERK - LIBOTÍN
4
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Infotabule Na Havírně ti prozradí, co se na území geoparku
v minulosti těžilo.
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Napij se vody ze studánky, odpočiň si a vrať se zpět k posezení a
pokračuj na rozcestí vlevo kolem rodinných domů. Vyhlížej po levé
straně schody a žluté zábradlí. Jedná se o ten Železitý pramen, který
jsme viděli na začátku. Tudy se vrátíme opět kolem koupaliště na
parkoviště. Tajenka ti odhalí název místa, o jehož vznik se právě
před sto lety zasloužil MUDr. Adolf Hrstka. Nachází se zde nejenom
archeologické naleziště u jeskyně Šipka, ale byla tady také během
několika posledních let instalována galerie soch a památníků
významných osobností naší republiky.
TAJENKA

Turistická hra v nádherné krajině
Lašské brány Beskyd.
w

www.lasska-brana.cz
lasska_brana_beskyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

f lasskabranabeskyd

Vítej na startu trasy
Lašského pokladu - ŠTRAMBERK LIBOTÍN
1

5

5
Došli jsme na Libotínské údolí. Pozor! Opouštíme červenou turistickou
značku a napojíme se na rovněž červené místní značení
(Za pohledy z Rybí), které nás zavede přímo do nitra Přírodní památky
Libotín.

Štramberská část Lašského pokladu nás zavede na Libotín. Startujeme
na parkovišti u nově zrekonstruovaného koupaliště. Jako první po cestě z
parkoviště natrefíme na hřiště.
Jaké sporty tady můžeme provozovat?
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Všimni si tady po levé straně schodů k Železitému prameni, tudy povede
naše zpáteční cesta.
Jdeme dál a napojíme se na červenou turistickou značku.
Po levé straně narazíme na místo, jehož účelem je pěstování sazenic
lesních dřevin pro umělou obnovu lesa. Co je to?
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Červená turistická značka nás povede vlevo a cestou potkáme přístřešek
a infotabuli Libotínský les.
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Dojdeš k dřevěné boudě, kde se kdysi nabízelo Pivo a
Limo. Jaký nese název?

Jak se jmenuje zařízení, které vidíte po pravé straně za koupalištěm?
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Na stromě visí svatý obrázek, jaký je na něm nápis?

Zjisti název kytičky na obrázku uprostřed. Je tady krásné posezení,
můžete si odpočinout, dát si něco k snědku.
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Bříška plná, energie dobitá, jdeme dál!
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Čeká nás dobrodružná cesta lesem, bahnem i vodou, doufáme, že si to
náležitě užijete.
Dorazíme na rozcestí zpevněných cest a tady opět pozor, místní značka
nás vede doprava, ale my se vydáme VLEVO!
Lesní cestou pěkně z kopečka se za doprovodu krásného výhledu na

Štramberskou Trúbu dostaneme až k posezení a infotabuli Libotínský les.
Šipka nás vede 160 m k Havírenské studánce. Vzhůru k ní!

