
Cesta kolem Skutče 

Quest, neboli hledačka je určena pro žáky nižšího gymnázia, chceme  je 

seznámit s okolím naší školy a ukázat přírodniny, které jsou charakteristické  

pro tuto oblast. Na trase je i celá řada kulturních památek, které dokreslují 

historii Skutče.  Pro zajímavější putování jsme připravili několik pokladů, 

které  by měly zpříjemnit  cestu  a navodit předprázdninovou atmosféru.  

Tento quest organizovali žáci vyšších ročníků Gymnázia Suverénního řádu 

maltézských rytířů ve Skutči. Zřizovatelem školy je tedy řád Maltézských 

rytířů, který  patří mezi nejstarší katolické řády. Název „Maltézští rytíři“ 

souvisí s historií řádu. Na počátku svého působení patřil totiž řád pod 

ostrov Malta.  

Řád vznikl v 11. století v Jeruzalémě. V českých zemích působí řád už od 12. 

století. Vždy se soustředil na poskytování pomoci potřebným, za první 

světové války i po ní například organizoval sanitní vlaky, které poskytovaly 

péči raněným vojákům. Dnes je těžištěm jeho aktivit podpora a pomoc 

seniorům, zdravotně znevýhodněným a dalším lidem v nouzi. 

 

Pěkné a snadné plnění questu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Začneme u sochy velkého představitele, 

Václavu Janu Tomáškovi stojíš včele. 

Žil tu s námi ……….. (číslo) let, 

O hudbě věděl víc než pár vět. 

Vydejte se kopcem vzhůru, 

Honem za zábavou a bez žádného vzdoru. 

U velkého oranžového domu, 

Zahneme vlevo, zazpíváme si k tomu. 

Polní cestu najít musíš, 

Vydat se po ní, všechno zkusíš. 

Napravo velký ……….. (jméno stromu) strom, 

Udeřil do něj několikrát hrom. 

První úkol splnit musíš, 

Po levé straně ……….. (číslo) bříz vidíš. 

Kolem ohrad s krávami se dej, 

Strach z nich však neměj. 

Cestička malá a zarostlá na chvilinku, 

Pozor na proud z ohradníku. 

Pod dvěma podlézt musíš teď, 

Skrč se a podlez, nesmíš se vrtět. 

Po cestičce trávou běžíš, 

Kolem sebe ……….. (jméno keře) vidíš. 

Pod elektrickým vedením se vydáš, 

Po cestě na louce teď běháš. 

Březová školka a velký bez černý, 

Na silnici správný směr je levý. 

Úkolu jsi zatím věrný, 

po hlavní silnici pokračuj bez prodlevy. 

K rybníku zahni přes lávku, 



Sedí tu zelený chlápek v rukávku. 

Najdeš zde malé překvápko, 

Už to není úplně lehárko. 

Za rybníčkem se ……….. (jméno stromu) tyčí, 

Udělej fotku na něm sedící. 

Památka je to krásná, 

Do alba volba jasná. 

Po splnění úkolu pokračuj dál lámat si hlavu, 

krávy ve výběhu vidíš znovu. 

Moje otázka tě zajímá, 

Kolik budov tento kravín má? 

Správnou odpovědí číslo ……….. (číslo) je, 

mapa je tvá naděje. 

Pak už jenom po silnici, 

Najdeš hřbitov se zvonicí. 

Najdi na něm velkou hrobku, 

……….. (jméno hrobky) je bez okolku. 

Znáš o ní tu známou pověst? 

Utrpení, velká bolest. 

Na mapu se podívej, 

Cestu na náměstí dohledej. 

Půjdeš kolem autoopravny, 

bacha, nenaraz do stěny. 

Kolem muzea – za mříž nestrkej prsty, 

expozicí je zde ……….. (stálá expozice). 

Přes náměstí do restaurace během chvíle, 

U Jonášů -  jsme u cíle. 

Razítko si vyžádáš, 

Památku na vždy v srdci máš! 


