
QUEST 
 

Obtížnost hledačky:fyzicky zcela nenáročná, vhodná pro všechny;  

k vyřešení tajenky potřebují malé děti pomoc dospělých 

Délka hledačky: cca 1 km, projití trvá asi 40 minut;  

Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír 
 
Kostel s krásnou zvonicí 
pro známou českou světici 
zbořili _ _ _ _ _ zuřící 
               7. 
a věž zničili sudlicí  
(A možná taky ne…). 
 
Tabule s textem napoví, 
kdo byli lotři takoví, 
že v sedmnáctém století 
ničili na Lídu paměti. 
 
Od kostela do kopce se dej, 
papírnictví z očí nespouštěj. 
Zamiř do ulice českého básníka, 
jdi podél školy, kde studentík naříká. 
 
Před sebou uvidíš železnou kouli, 
zahni zde doprava, ať nemáš bouli. 
Podél starých hradeb vede cesta tvá, 
patron všech hasičů se na tebe dívá. 
 
Další tři koule napoví trasu, 
doleva zahni a spatříš krásu. 
Kostel se tyčí nad hlavou tvojí, 
kolem něj projdi, tam vyhlídka stojí.  
 
Teď se nacházíš na vyhlídce, 
pod tebou rozléhá se vinná réva. 
A nyní se vrhneš na další úkol, 
který na tebe čeká zleva. 
 
Dívají se na tebe pronikavé oči 
a i když půjdeš okolo nich, 
stejně se za tebou neotočí. 
 
Pro zaplnění druhého políčka tajenky 
budeš muset pracovat s písmenky. 
Ptej se sochy, ptej se jejího příjmení, 
3. písmenko tvou tajenku doplní:  
_ _ _  
      1. 
 
 

 
Otočíš se zády k pravému soutoku, 
budeš hledat tis, přidáš do kroku. 
Tis si klidně vedle budovy stojí, 
zakloň lehce hlavu svojí. 
Najdeš v půli věže tajemnou postavu? 
Jak zní první písmenko jejího titulu? 
_ _ _ _ _ 
3. 
  
Dech beroucí stavba, 
zámek Mělnický a velká do něj brána, 
přemýšlej, proč byla právě ona  
vybrána. 
Že by ti umělecký sloh průchodu 
napověděl? 
Do cíle dojde pouze vždy jen ten, 
kdo by správně tuto otázku 
zodpověděl. 
_ _ _ _ _ _ 
     2. 
 
Vlevo sv. Václav, patron náš, 
úzkou uličkou kolem čísla 21 se dáš. 
Ulička zrádná, víno roste, 
na Mělníku vidíš ho již po sté. 
 
Nyní ovšem neváhej, 
doleva se rychle dej. 
Ti, jenž máš teď za zády, 
řeší velké záhady, 
krádeže i zločiny 
a jsou našimi hrdiny. 
 
Ulička malá line se, 
kampak tě asi zanese? 
Po pravé straně ulice 
skvost ukrytý je v Mělníce. 
 
Po dlouhé cestě zmáhavé 
stanou se z vás králové. 
Počet ovšem omezen, 
kolik z vás si sedne sem?  
_ _ _ 
      6. 

 
Když prohlédneš obzory, 
uvidíš hned na hory. 
Jejich jména můžeš znát, 
jen tabulku vyhledat. 
Jen na jednu se tě ptám, 
tu ti do tajenky dám. 
Tu, co je z nich nejvyšší, 
tyčí se nad Lovoší. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
      5.4. 
 
Pokračuj dále v cestě svojí, 
zábradlí jest průvodkyní tvojí. 
Řeka po pravé ruce ti teče, 
stěna kolem druhé se vleče. 
 
Cíl už vidíš před sebou, 
sochu velkou, vznešenou. 
Tento vladař, to jsem já, 
každý mě již jistě zná. 
V tajence mé jméno stojí, 
klíč skrývám k odměně tvojí. 
 
Úspěšně jsi složil zkoušku, 
tak si dojdi pro výslužku. 
K infocentru máš krátkou cestu, 
ty, úspěšný řešiteli Questu! 
Rovně a pak doprava, 
tam tě čeká oslava. 
 
tajenka:  
písmeno         
 1 2 3 4 5  6 7 
 
Vytvořili žáci  
Gymnázia Jana Palacha Mělník 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 


