
TAJUPLNÁ CESTA VALDŠTEJNOVÝM LESEM
Obtížnost hledačky: obtížně popsatelná. Záleží na ročním období, smyslu pro rovnováhu a fantazii hledače. Pro 
dobrodruhy se svobodnou duší snadná. / Délka hledačky: asi 850 m / Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka 
je přístupná celoročně a každé roční období má své výhody i pasti; mimořádný zážitek očekávejte vždy 21. prosince.
Doporučené vybavení na cestu: čím méně, tím lépe. Uchovejte si volné ruce a mysl, budete je potřebovat!.
Začátek hledačky: Valdštejnská lodžie, u silnice z Jičína na Valdice, poblíž stanice ČD Jičín zastávka./ Upozornění: 
cesta vede terénem částečně bezcestným ; není vhodná pro lidi s pohybovým omezením, pro rodiče s kočárky a malými 
dětmi a pro ty, kdo v kterémkoli ročním období neradi padají do vody.

Milý poutníku, 
jenž ses rozhodl touto cestou dát,
čeká tě strastiplná pouť k místu,
které se jen ničím může zdát

Na konci lipové aleje
z města Jičína

vystup na terasu Lodžie,
kde tvé putování teprve začíná

Z velkolepé terasy spatříš
v dálce mezi stromy cestu
co skrz bláto, bažiny a trní
vede k podivnému místu.

Zde dvanáctého měsíce 
dvacátého prvého dne

tím průsekem staletých stromů
slunce svou zářivou hlavu

každoročně vyzdvihne.

Co tam asi kdysi stálo?
Podivné něco, nedokončené nic?
Důkazů tu máme málo,
ale fantazii bez hranic.

Byla to snad kruhovitá stavba,
skrytý altán, koňská věž?

Chceš-li najít odpověď
tak neváhej a běž.

Nejdřív projít parkem
skrz záhony a keře
a překročit bláznivou dráhu 
železného oře.

Pak štěpnicí a luční plání
po stezce z bílého kamene

dojdeš až kde se stromy klaní
a lesní dech tě z hloubi ovane.

První les je temný
jak starodávný chrám
za pěšinou druhý,
kde stromy patří bažinám.

S vodou klidnou po pravé ruce
vodu běhutou překonej

cestou necestou
kupředu se dej.

Začátku nevidno
konec se ztratil
srdce mi buší
…že bych se vrátil?

Výšinka před očima
a posledních pár kroků.

Pod svícnem tma největší,
zvlášť ke konci roku.

Tak blízko a tak daleko!
Jsem jiný, než jsem býval.
Rozplynu se, ztiším se…
najdu co jsem skrýval.

Náhle místo nečekané
jak z podivného snění

v dlažbě slunce uschované
pod ním tajemství,

co tě změní...

Hledačku vytvořili na jaře 2015 přátelé Valdštejnské lodžie z celého světa pod vedením Blaženy Huškové a Jiřího Vydry,
který je autorem námětu i výtvarné podoby hledačky a o hledačku dále pečuje.

Questing vyvinula nezisková organizace Vital Communities of the Upper Valley ve Vermontu, USA v roce 1995 a je nositelem příslušné ochranné známky.   


