
 

 

 

 

MALŠOVICKÝ QUEST 

Obtížnost hledačky: málo náročná, dostupná MHD (č.7,9)-  

Délka hledačky: 3 - 4 km, pro klidné projití 2 hodiny 

Doporučené vybavení na cestu: tužka, peníze na zmrzlinu a jiné dobrůtky, dobrou náladu 

Kdy je vhodné hledačku procházet: kdykoliv, celoroční, každé období je krásné 

Odměna za úspěšné projití je dostupná pouze ve všední dny 9,30 – 12:00,12:30 – 17:30 

Upozornění: hledačka vede částí městem, s kočárky sjízdné  

Začátek hledačky: Restaurace U Mlejna, vyřezávaná socha malšovického  hastrmana  

 

Máme tu čest 

Představit Vám Malšovický quest 

Není to však dokonalé 

Neb jsme ještě děti malé 

Přírodu však rádi máme 

O své okolí dbáme 

Odpad dobře třídíme  

A taky se snažíme 

Mít odpadu co nejméně 

A zcela záměrně je zvolen cíl questu  

 

Tajenka: 
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1. U Mlejna 

Tam, kde Vaše cesta začne, 

Dobrého jídla se každému dostane. 

Mlýn patřil Jezuitům, 

Je to nádherný dům 

 

Mlýn a řeku hlídá vodník Náhoníček, 

Jenž opilé mladíky pasuje do dušiček. 

Rašelinné lázně  

Byly velmi krásné 

Lidé se tu bavili 

A bahnem se patlali 

 

Kde na sebe lidé dávali bahno? 

V  ---------- ------ 
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Pokračuj opačným směrem, než se vodník 

dívá 

Tam řeka Orlice svá tajemství skrývá 

 

1. Přírodní park Orlice u mostu Klapák 

Blízko od školy 

Je kousek přírody 

S řekou a slepými rameny 

Lovíme zde vodní potvory 

Žluté kosatce krásně kvetou na jaře 

I další rostliny sbíráme do herbáře 

Stoupni k řece čelem 

A pokračuj za pravým ramenem 

Cesta vede po protipovodňové hrázi 

Na protějším břehu se stará plovárna 

nachází 

Za ní vidíme elektrárnu vodní 

Zdroj energie to přírodní 

 

Jak se nazývá přírodní památka, ve které 

se nacházíte? 

-------- ---- ------ 
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2. Jezuitské rybníky  

U loděnice vpravo zahnou Vaše kroky 

A zastavíme mezi Jezuitskými rybníky 

Kde opět přírodu můžeme obdivovat 

Vodním ekosystémům se podivovat 

 

Jak se nazývají původní zákruty řek, které 

již netečou dál? 

----- ------ 

        15        20 

Cesta pokračuje dál až na 1. křižovatku 

mezi domy 

3. Ulice Sportovní 

A co to stojí v ní? 

Sportovci se rádi baví 

Jedou vlakem do přírody 

Tam postaví domeček 

Z vagonů bez koleček 

Chudí lidé – peněz málo 

Domov nemají, to by tak hrálo 

Vagony jsou opuštěné, nejsou tu koleje 

A uvnitř teplo, dobře je. 

 

Domky z opuštěných vagónů leží v ulici: 

--------- 
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Teď nejlépe podle mapy 

Projdou se Malšovice 

Zastávka pro chlapy 

Car club expozice 

 

4. Ulice Na Drahách 

V této ulici za války odboj býval 

Každý dům tajemství skrýval 

Nyní klidná je ulice hlavní  

Název obchodu další písmenko doplní  

 

Jaké jméno je napsané na obchodu? 

-------- ----- 
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Obchod za zády, rovnou za nosem 

K dalšímu místu se chůzí přenesem 

 

5. Husův pomník 

Od roku 1924 na křižovatce 

Pomník je na rohu ulice  



Mistr Jan Hus zde stojí  

A k lidem takto mluví: 

Také prosím Vás, abyste se milovali,  

dobrých násilím tlačiti nedali  

a pravdy každému přáli 

 

 Jak zní celý název sochy: 

P----- M----- J--- H--- 
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K pomníku se otoč zády 

Nezapomeň kamarády 

Opatrně přes silnici 

A máš-li nějakou korunu 

Dej si dobrou zmrzlinu 

 

6. Hostinec Na Hrázce 

V hostinci Na Hrázce  

Po pěkné vycházce 

Můžeš si odpočinout. 

Ale jen na malou chvíli 

Ještě totiž nejsi v cíli 

 

7. Parní stroje 

Kousek dál v ulici  

Název jako v hostinci 

Můžeš obdivovat vstoje 

Staré parní stroje 

 

Jaké číslo popisné slovy má dům s výstavou 

strojů? 

------ ------- --- 
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Opět čelem vzad 

Už jen je to jen kousek malý 

Budeš v cíli rád 

Odměnu Ti v Bez Obalu dají 

 

Projdi opět kolem hospody 

Silnici přejdi bez nehody 

V betonové zástavbě, 

Která je bez půvabu  

Najdeš obchůdek  

S názvem Bez obalu. 

Do tohoto obchodu  

Doneste si vlastní nádobu 

Nebo kdo má tajenku celou 

Může se těšit na odměnu milou 

 

 

 

 

 

  


