
Quest Suché Vrbné 

 

Chceš poznat tajná zákoutí Suchého Vrbného? Tak je tato hledačka přímo pro 

tebe. Cílem hledačky je tajenka, která tě navede k odměně. Pokud se chceš vydat 

hned, zabal si tento papír, tužku a chleba teď. 

 

Obtížnost hledačky: nenáročná orientace  

Quest je vhodný pro rodiny s dětmi, dokonce i s kočárkem (pouze je nutné obejít 

úsek mezi 5. a 6. indicií). Je nutno procházet během vegetační sezóny (IV-X). 

Vybavení na cestu: papír s hledačkou, tužka, chleba,(*aplikace Pl@ntNet) 

Začátek hledačky před hlavním vchodem do zahrady:  

Česko-anglické gymnázium s.r.o, Třebízského 1010, 370 06 České Budějovice 5 

 

*Pl@ntNet je aplikace na určování rostlin. Stačí pouze vyfotit část rostliny (list, květ, 

plod nebo kmen), aplikace sama odešle data (je zapotřebí wi-fi nebo datové 

připojení) a během několika minut je rostlina určená (česky i latinsky). 

 

Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku: 

 

Tajenka: 

                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Ahoj, my jsme EKO klub, 

s námi přijdete tajence na zub.  

Řešte naše úkoly, 

tak moc to snad nebolí. 

ČAG je slavná škola naše, 

cesta kolem bude vaše, 

jděte kolem větší lípy, 

škoda, nejezdí tu džípy,  

držte se zeleného plotu, 

nazuli jste si vycházkovou botu? 

Kolem plotu vlevo pokračujte, 

naši školní zahradu obdivujte. 

Před bílým domkem se zastavte, 

na první úkol se připravte. 



 

Co připomíná hmyzí hotel na zahradě? Napiš slovo v 1. pádě: 

B     

         6,14        1 

 

Od domku směrem rovně se dejte, 

hlavně nikam nespěchejte, 

boční vchod školy přejděte 

a další zelený plot najděte. 

 

Po tomto plotě se kromě břečťanu popínavého a přísavníku pětiprstého (neboli psího 

vína) pne rostlina, ze které se vyrábí pivo. (My ho ve škole nevyrábíme, nebojte!). 

Jak se tato rostlina jmenuje? 

    

         2,3 

Zas rovně, rovně a rovně, 

odpočiňte si klidně. 

Myslíme, že to není potřeba, 

dejte si sváču, třeba chleba. 

Přejděte silnici a jděte vpřed, 

šedý plot je už na dohled. 

Doleva jděte, při štěstí troše, 

minete brzy dva oranžové koše. 

 

Napište rodové jméno jehličnatého stromu, kterých zde několik vidíte za plotem. 

        

       11          8,9,15 

 

Uvidíte něco jako továrny, 

nenechte se zmást, 

jsou to jenom pekárny, 

a z vůně pečiva budete se třást. 

Vykročte dál podél strouhy, 

i když je to trochu dlouhý. 

Do odbočky nevstupujte 

a rovně dál pokračujte, 

na školku narazíte, 



nebojte, do ní nemusíte. 

Obdivujte raději platany vznešené, 

napravo od cesty, jsou krásně zelené. 

Projděte kolem značky 

a zastavte se u zatáčky. 

Prohlídněte si tu křoví 

a čeká vás úkol nový. 

 

Jak se jmenuje invazní rostlina, která tvoří zmíněné křoví v zatáčce před vámi? 

         

     17 

 

Zatočte a šlapejte po asfaltu, 

snad máte s sebou dobrou partu. 

Dále jděte rovně kolem paneláků, 

nebuďte skupinka pomalých slimáků. 

Za chvíli dojdete na konec ulice, 

zdá se, že provoz je hustý tu velice. 

Nepřecházejte hlavně silnici,  

o kapličce vám nemohu neříci. 

Zatočte raději ihned doprava, 

pro kulturního ducha bude tu potrava. 

Projděte ve stínu mohutných lip, 

(Erben by to asi vyjádřil líp). 

 

Vyluštěte letopočet na kapličce napsaný římskými číslicemi. Pak sečtěte všechny 

číslice. 

         

   10     10 

 

Vraťte se zpět několik kroků, 

přes stříbrný most překonejte stoku. 

Doprava pěšinkou malinkou se dejte, 

zvýšené opatrnosti dbejte! 

Dejte si bacha,  

když spadnete dolů, bude to řacha. 

Jděte pořád po pěšince, 



octnete se na rovince. 

Tři malinké pěšinky budou tam, 

k akátu nechoďte, radíme vám, 

nemiřte ani mezi paneláky, 

to byste prostě špatně šli taky! 

Jen půjdete-li střední cestou, 

najdete časem otázku šestou. 

Pokochejte se douglaskou 

a pokračujte procházkou. 

Přejděte přes ulici, 

nechte mě to doříci. 

Nevejděte do herny, 

to by bylo rozverný! 

Je tu další ulice 

a už je to tak, 

její název velice, 

připomíná vlak. 

Kráčejte na sever okolo hřiště, 

míčem si pro radost kopnete příště.  

Váš odpad pečlivě třiďte, 

zlepší to vaše prostředí, viďte? 

V dálce se (možná) z vysokého komína kouří, 

koukněte vpravo, když někdo z vás kopuli ČAGu uvidět touží. 

Tady jsme byli! Zjistíte brzy jistě, 

nebojte se, jste na správném místě. 

Pár metrů doprava musíte jít, 

pak u koše zeleného doleva zatočit. 

 

Mezi dvěma zrezlými ploty projděte „myší dírou“, 

myš tu však uzříte leda náhodou čirou, 

svízel přítula kolem nohy se vine, 

vůně čerstvého pečiva náhle kolem se line. 

Autodílna po pravici, 

malý lesík po levici, 

autobus číslo šest na silnici 

troubí na vás, vy opozdilci! 

 



Obchod nedaleko zastávky, 

je místem další otázky. 

 

V místní pekárně pečou kvalitní a chutné pečivo s péčí a láskou. Můžete si zakoupit 

něco dobrého a při ochutnávání napsat, jak se anglicky řekne „kvalitní koláč“. 

           

   13     4 

 

Pokračujte rovně od obchodu, 

neztrácejte naději a dejte se do pochodu, 

u stromu z další otázky doprava, 

mezi dva ploty, 

doufám, že máte dobré boty. 

 

Za plotem (vlevo) vidíte známý strom – jírovec maďal. 

Jak se mu ale říká lidově? 

      

        7 

Dejte se doleva na konci uličky, 

zkuste se rozhlédnout na okamžik maličký.  

Zřete před sebou dvě modré krabice, 

poštovní schránky jsou praktické velice,  

rovně ke stromům poskočte 

a s únavou pěkně zatočte. 

U lampy s rozhlasem, 

řiďte se kompasem, 

však než se vydáte jižním směrem, 

pojďme se ještě zabývat sběrem. 

 

A to sběrem druhotných surovin. Jste u kontejnerů na tříděný odpad. Jaká surovina 

se dává do zeleného kontejneru?  

    

12,16         5 

 

Pokračujte ke značce bíločervené 

na rohu křižovatky postavené, 

na pravidla u ní dbejte 



jiným autům přednost dejte. 

V ulici ženy pana Malíře 

ač je to k nevíře, 

napravo uvidíte v dálce naši školu, 

jděte k ní rychle ulicí nahoru. 

U školy schránku na plotě uzříte, 

máte-li tajenku, otevřít ji smíte. 

Tajenku tam napište, 

ještě se podepište, 

vyjevte nám z questu dojmy, 

ty jsou jistě dost opojný.  

Když do schránky hmátnete, 

razítko tam najdete. 

Doufáme, že vás tento quest bavil, 

a že vám na chvíli náladu spravil. 

 

Vaši kamarádi – studenti EKO semináře ČAG 

 

 

 

 

Quest vytvořili studenti EKO semináře Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích, 

ww.cag.cz, v rámci projektu Tajný život města.  
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