
 

 

 

Čtyřhran s městskou radnicí, 

kam přijdeš Komenského ulicí. 

Čas ukážou ti sluneční hodiny, 

z oceli a mědi zhotoveny. 

                                              Tvá cesta ať vede do horního náměstí, 

morový sloup skrývá to tajemství. 

Pod svatým Janem na pískovcovém sloupku, 

je vystavěných pár kamenných schůdků. 

Schody z pohledu radnice spočítej a dál tajem pronikej. 

 

 

Teď horní ulicí spěchejte, 

k chrámu Panny Marie vzhlížejte. 

Anděly základní kámen byl přenesen 

na čedičovém návrší byl usazen. 

Chrám Marie Maxmiliána dala postavit s vděčnosti, 

pro celý kraj se stal poutní cenností. 

Dvě mohutné věže se dnes k nebi pní, 

Ave Maria do malebného kraje vroucně zní. 

Po barokních schodech poutníci vzhůru chodí, 

s úctou a pokorou růženec se modlí. 

Celkový počet schodů je jak perliček na růženci, 

sečti je v jednomístné číslo a pokračuj k residenci. 

(např. č. 83, 8+3=11 a 1+1=2) 

 

 

Cestou doprava od chrámu se dej, 

Arboretum léčebny Hamzovy vyhledej. 

Dnes stoleté dřeviny v parku stojí, 

poznávat solitéry čtyř světadílů můžou všichni, co chtějí. 

 

 

 

 

                

   Cizokrajné dřeviny MUDr. Hamza přivezl a zasadil, 

                                 a terapií ovzduším v léčebně překvapil. 

  S botanikem Václavem Větvičkou a jeho odbornou prací, 

         dřevinám z Asie, Ameriky i Evropy správný růst vrací. 

                                       Po pavilonu C se v areálu poohlídni, 

                                       sochu matky s dítětem nepřehlídni. 

Na podstavci najdeš letopočet lehce, 

poslední číslo si opiš, co vyryté je na desce. 

 

Jdi teď kopcem vzhůru strmě, 

kolem obory však opatrně. 

Jedné noci Ojíř z Košumberka měl, dá se říci, živí sen, 

že na čedičovém vrchu Hrad je postaven. 

Sen skutečností se stal, Gotický velikán tu náhle stál. 

Marie Maxmiliána zde pár let pobyla 

a o hrad se starala, než se doba změnila. 

Hrad po její smrti se náhle změnil 

na stavební kámen se mnohým hodil. 

Projdeš-li dnes branou fortny hradu lužského, 

                           nadchneš se patinou času ušlého. 

                             Pohled na torzo stěn bez podlah z pískovců, 

                                  zde skrývá život pánů Slavatovců. 

                                Dnes na vyhlídce můžeš svým okem 

                             hledět do lužského kraje z výklenků oken. 

                                    V nadmořské výšce hledej první číslo, 

poslední tajemství máš, teď ti to vyšlo. 

                                           

Indicie v truhličce schovaná, čeká na tebe od rána. 

Řešení své nám v TIC řekneš, malý dárek snad neodřekneš. 

(PO-PA je truhlička  s indicií v TIC Luže,                                                     

SO a NE  je na hradě Košumberk) 

 

    

    

    

    

SOUTĚŽ, POZNEJ A HLEDEJ INDÍCIÍ V LUŽI 



  

 


