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SPORTOVNÍ QUEST HOŘICE 
Obtížnost hledačky: fyzicky středně náročná, vhodné i pro kočárky – většinou zpevněné povrchy 

Délka hledačky: cca 4 km (podle toho jak budete bloudit), 2-3 hodiny (podle toho jak se budete kochat ) 

Kdy je vhodné hledačku procházet: doporučujeme od jara do podzimu, za hezkého počasí  

Vybavení na cestu: tužka, vytisknuté zadání, vhodná (sportovní) obuv 

Začátek hledačky: ZŠ Na Habru, Hořice (Jablonského 865) – před školou 

 

TAJENKA: (zde doplníš písmena podle nápověd v textu u jednotlivých stanovišť trasy) 
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1. ZŠ NA HABRU   Coach 

Cvičená mládež, 

obliba Boha,  

hrdost obce,  

naděje vlasti. 

 

Tento nápis ve vestibulu budovy školní, 

Kde kvetly habry, ne kvítek polní 

Připomíná, že výchova a pohyb ctnostmi byly, 

Jak to je dnes? Věci se nezměnily. 

 

Před školou socha pána, co dělá své gesto, 

Na hřišti škola i družina bývá dost často. 

Basket i hokej dá se zde hráti, 

Škoda, že mrazy dnes se tolik krátí. 

(ÚKOL: Jak se jmenuje pán, jehož socha stojí před 
školou, poblíž hřiště? 

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Od školy-Habru vydej se vpravo, 

rozhlédni kolem, máš na to právo. 

Procházíš náměstím, dnes Palackého jest 

Dříve trh prasečí na moji čest. 

Dojdeš až k „Peňáči“, tam odboč vlevo 

Poštovní trubky a nápis vidí i střevo  

Tam zastav kroky své, rozhlédni, neleň, 

Kde se zde sportuje? Jsem z toho jelen. 
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2. POŠTA – CYKLISTIKA  Adam, Filip 

V roce 1867 se věcí hodně dělo, 

však na Hořice by se málem zapomnělo, 

avšak v malé dílně se něco velkého vyrobilo. 

„Ve Francii jsem nápad převzal, 

a kolem jsem ho nazval. 

Dal jsem dvě kola dohromady, 

a Velocipéd čekal na první davy. 

Už je to přeci jen pár let, 

co Velocipéd přestal jsem vyrábět. 

Má dílna už dnes nefunguje, 

a v její blízkosti pošta okupuje.“ 

Josef Pechánek – kovář a strojník 

 

Teď se však podívej,  

a ničeho kromě sloupků si nevšímej. 

Rychle je všechny spočítej, 

i ty dva vzdálené započítej. 

_  _  _  _  _  _  _ 
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I první písmeno se čtvrtým může stát, 

nezapomeň ho do tajenky zapsat. 

 

Potom rovně se dej 

podchodem spěchej. 

Za podchodem zase dál, 

abys před panelákem stál. 

Před nimi vpravo se dáš 

a zas dlouhou rovinku před sebou máš. 

Podél řady stromů jdi, 

velký červený komín najdi, 

K tomu komínu se vydej 

a další úkol hledej. 

3. BAZÉN (SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA 
HOŘICE) Náťa, Petr 

Vítejte u bazénu, 

vedle červeného komínu. 

Trochu relax si dejte 

saunu, masáž vyhledejte. 

Pokud trochu akční jste, 

něco si zahrajte. 

Kuželky a fotbal 

dřív než by ses nadal. 

Squash, a nebo volejbal, 

toť hořický ideál. 

Do solárka taky zajdi 

trochu klidu tam najdi 

Pedikúra je tu taky, 

při ní ocitneš se mezi mraky. 

 

Opiš třetí slovo z nápisu na skluzavce: 

_ _ _ _ _ _ _  
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Z areálu jdi zas ven 

Trochu odvahy na cestu si vem 

Vlevo se podívej, na nic nečekej a hned se tam vydej 

Tam u té sochy pána, byla kdysi hořická sláva. 

Velkých zásluh o rozvoj sportu 

měl jistě Sokol, tvořil partu. 

 
 

4. SOKOLOVNA  Martin, Matěj 

Víte, kdy tu hezky bylo? 

1920 – toto stavení (sokolovna) se otevřelo. 

Za sokolovnou zem byla srovnána, 

vznikl stadion pro sport i letní kina. 

Spartakiády a soutěže, 
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byly vidět i z věže. 

Letní kino s Vinetouem, 2200 lidí vidělo 

Bylo to tak nádherné, že se jim z kina nechtělo. 

Na místě stadionu se postavila hala, 

Aby spousta dalších sportů se tak hráti dala. 

 

Když informace nestačí, 

Před starou sokolovnou terasa se tyčí. 

Socha Tyrše před ní stojí, 

nejen sokolové sem dodnes chodí. 

Tam další úkol splníte, 

část tajenky zjistíte. 

Velký nápis nad terasou je, 

Od založení je vytesán zde. 

Tak ho prosím napište, 

Správně do tajenky zapište, 

_ _ _ _ _   _ _ ! 
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Kdo odpočinek dopřál si, 

Ten z balkónku ať sleze si, 

Kam teď asi půjdeme 

Mezi sokoli se vydejme. 

Sochu Tyrše nechte za zády, 

teď čekají vás Smetanovy sady. 

I když tam jabloně nerostou, 

vydejte se dál dlážděnou cestou. 

Pokud kulturu zde vidět chcete, 

Tak proč na pódium nevylezete? 

Či sochy k nabídce jsou, 

Ale potom pokračujte stejnou cestou. 

Tam kde dlážděná cesta končí, 

Vaše kroky ať do kopce se stočí. 

Vydejte se doleva, 

Nebude to úleva 

U brány vpravo, kde oranžová je zem, 

Co je to za hřiště, tam tenis hrajem, 

 

5. TENISOVÉ KURTY  Kuba, Ondra 

Došel jsi ke kurtům, zastav se, 

Teď něco málo o historii dozvíš se. 

Přes zimu se zde hokej hrál, 

A na jaře led pomalu tál. 

Tál příliš dlouho a povrch ničil se, 

antuka schla příliš dlouho a hrát nedalo se. 

Kurty, které dříve v kluziště se měnily, 

Dnes hostí tenisty, jež nikdy nezapomněli. 

Jaký sponzor je vyobrazen na zelené pokrývce plotu?    

_ _ _ _ 
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Ted´ u kurtů se nacházíš, 

kudy kam zjistit se snažíš. 

Teď nahoru ke hřbitovu se dej, 

po červené stezce se vydej. 

U ministra Aloise Rašína, 

tvá cesta zavede tě doleva. 

Okolo hřbitova vydej se, 

porozhlédnout zde můžeš se. 

Procházíš se kolem ke hřišti, 

k tomu slavnému hořickému sportovišti. 

Dříve tenisté, dnes fotbalisté 

mají zde vítězství jisté. 
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6. HŘIŠTĚ NA GOTHARDĚ  Eliška, Óťa 

Kde Žižka nehybně stojí, 

minulost se pojí. 

Zde byl slyšet dusot koní, 

nyní se tu fotbalisti honí. 

Dlouhá léta se na škváře hrálo, 

zranění nebylo málo. 

Zesnulí tu pokoj mají, 

v noci si na světlušky hrají. 

 

Opiš nápis na bráně do hřbitova 

_ _ _ _ _    _ _ _ 
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Dolů okolo Jiskry se vydej, 

Na ceduli kozla hledej. 

Dále okolo třetího rohu, 

Nezlom si přitom nohu. 

U zmrzliny si dej „voraz“, 

únavu tím snadno poraz. 

(Jdi prostě od stadionu po cestě dolů až k Občerstvení 
Doubravka  ) 

 

Rovně nahoru se dej, 

Tahle cesta, ta je nej. 

Doleva vede tvá cesta, 

budeš na chvíli pryč z města. 

Rovně musíš jít,  

přitom můžeš pít. 

Až bude rovné cesty konec, 

bude z tebe velký borec. 

Nahoru kolem garáží k lesíku, 

kde je mnoho klacíků. 

Lesní cesta, ta je tvoje, 

radši si zavaž boty svoje. 

Jestli vás kopec zdolá, 

po cestě lavička volá. 

Rovně po cestě lesem musíš, 

až na asfaltové cestě stojíš. 

Vlevo tam je velká věž, 

tak k ní ale honem běž.   

 

7. AUTOKEMP CHLUM  Áňa, Náťa 

Krásný výhled na Hořice, 

Věž samostatnosti je dobře postavena převelice. 

Teď hospoda a kemp je tam, 

dříve fotbal se tam hrál. 

Před x lety tu bylo fotbalové hřiště, 

fotbalisti měli strach, aby na sobě neměli klíště. 

Teď každý rok jezdí se tu „zatáčky“,  

a motorkáři rok co rok odchází s boláčky. 

300 zatáček motorkáři objíždí, 

i když je to velmi obtížný.  

 

(Kolik kamenů na Věži samostatnosti pokrývá 
kamenný oblouk nad sloupy?) 

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ 
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Tajenku a vyluštěné už vše máš, 

vydej se k červené lávce zpět a poklad vyhledáš.  

(červený křížek na mapě) 

 

POKLAD  

Pokud poklad máš už v hrsti,  

měl jsi jistě cestou štěstí. 

Ale co teď, jaké hrátky, 

vrátit se už můžeš zpátky. 
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Pokud zájem ještě máš,  

dokonce quest doděláš. 

Proto udělej otočku (1800) 

vrať se, hledej kapličku (viz. mapka) 

 

8. CESTA LEGIÍ (JEZDECTVÍ)  Simča, Hanka 

Ke kapličce hledej cestu, 

poutníci tu hledí k pánu Kristu. 

Zde cesta legionářů leží, 

při běhu na ní se budeš cítit velmi svěží. 

Příběh koní už tu není, 

dusot kopyt už neduní.  

V Hořicích koně však stále máme 

a rádi s nimi řehtáváme.  

Rozhlédni se dále, 

krásu Hořic čím dál více poznáváme. 

Pohlédni na krásnou krajinu,  

Ve výhledu najdeš i jízdárnu. 

Teď už stačí jen seběhnout z kopce, 

zdárně jste se dočkali konce. 

Dolů, ke škole, jistě trefíte sami 

žádný další rým tu není s námi. 

Tady vaše cesta končí a  

ZŠ Na Habru se s vámi loučí. 

 

Na tvorbě Sportovního questu Hořice se v rámci 

týdenního projektu na konci devítileté školní docházky 

podíleli žáci 9.A ze ZŠ Na Habru v Hořicích, školní rok 

2015/2016: 

Sára, Simča, Hanka, Oty, Normálně Ondra, Anet, 

Filipník, Adam, Naty, Piškot, Petr, Stuchla, Martin, 

Barbara a Coach Petr 

Zvláštní poděkovaní patří panu Jaroslavu Kotrbáčkovi, 

který nám úžasně posloužil jako studnice moudrosti. 

Vřele doporučujeme jeho knihy o hořickém sportu: 

O hořických sportech a sportovcích odedávna 

dodneška a Hořických nejen 300 zatáček 
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