Památné stromy Libáně a Starých Hradů
Obtížnost hledačky: orientačně náročná
Délka hledačky: cca 2,1 km; na poklidné projití včetně návratu budete potřebovat asi dvě hodiny
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně
Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír, může se hodit dalekohled
Začátek hledačky: obec Staré Hrady, u skupiny památných stromů v prostoru mezi zámkem a obecním úřadem
Upozornění: část hledačky vede náročným terénem, mimo cesty, okrajem pole, zarostlým úvozem; hledačka není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí,
ale bude se líbit milovníkům přírody, zejména botanikům.
Nejvhodnější doba k procházení hledačky: v zimě (nádherné výhledy!), na jaře (kvetou jírovce, lípy, třešně a árony), v létě (třešně dozrávají), na podzim (kvetou
ocúny, padají zralé kaštany, oranžové plody áronů září v přítmí lesa).
Hledačku vytvořili na jaře
2015 Blažena Hušková
s Honzou Mertlíkem a přáteli
Mariánské zahrady.
O hledačku se stará Sdružení
Český ráj ve spolupráci
s partnery.
Questing vyvinula nezisková
organizace Vital Communities of the Upper Valley ve
Vermontu, USA v roce 1995 a
je nositelem příslušné
ochranné známky.

Tento quest (hledačka) vznikl v rámci projektu "Rozvoj turistiky v Mariánské a
Valdštejnově zahradě", který realizovalo Sdružení Český ráj ve spolupráci s městem Jičín a Svazkem obcí Mariánská zahrada. Projekt byl spolufinancován
z Programu rozvoje venkova prostřednictvím místní akční skupiny Otevřené
zahrady Jičínska z. s.

Mohutné lípy u předhradí
Na parkovišti auta střeží
Nemá ten hrad a zámek věží
Ke stromům putuj to nám radí

Nejstarší kmeny - jeho paže
Zetlely dávno strom však vzpíná
Další a další a nám káže
Zřete co umí pařezina

Zabili kněze zdejší pověst líčí
Z posledního pomazání když se ze vsi vracel
Ráno babka že se tady skácel
Upustí šišky a semínko vzklíčí

Po Libáňské dvě sta kroků
Pak před roubenkou obílenou
Doleva k sádkám nohy ženou
Co tady stojí při potoku

Všade tu roste plno býlí
Kopytník ocúny či áron
Převeze přes Styx ty z vás Cháron
Kdož v jídle plodů pochybili

Rezavá borka jako hadí těla
Plazící se vzhůru po kmeni
Těch tři sta roků možná štěstí měla
Že neskončila bleskem v plameni

Za mostkem úvoz vlevo vzhůru
Stromy před sluncem hlavu chrání
Po dešti jíl je ke klouzání
Možná i na pleťovou kůru

Kde vítr z pole stromy česá
Jdi lesem kousek při okraji
Pak loukou těsně kolem lesa
Ať vlastníci tě nekárají

Babyka vpravo cesty splétá
Své kmeny jako koňské žíně
Tu odboč při ní po pěšině
K habru co jak z jiného světa

Od domu po zpevněné cestě
Kroků jen sto pak tam kde levá ruka
Kosený pruh ten snad bude vést tě
K třem jírovcům a Janu z Nepomuka

Úvozu konec rozorané pole
Téměř na vršku ale přitom dole
Za jasných dnů to není práce těžká
Rozpoznat hory
Kumburk, Tábor, Sněžka

Čeho byl svědkem za čtyři sta roků
Za tu dobu mohl vidět dosti
To na počátku vraždu z žárlivoti
Janův výstřel
Jiřího krev
A Anny slzu v oku

Soše je tři sta a každý podzim příští
Strnule čeká neschopna skrývat
O hlavu ježci kaštanů se tříští
A všechny svaté slyší z kůru zpívat
Pár stromů viděls a bude ještě více
Úvozu drž se v něm čeká borovice
S korunou plochou podobna je cedru
Spočiň pod ní v chladu dešti nebo vedru

Ztracená varta na kdysi rušném místě
Lípa a pod ní boží muka
Marii drží svaté Anny ruka
Reliéf oprýskaný tak to nevím jistě
Pohlédni na Annu na matku
Ona pak koutem oka střeží
Schránku co skrývá památku
Vzpomínka zbývá když čas běží

