
LETNÍ HRA – SKŘÍTEK „X“ 

Ahoj děti a dospěláci, připravil jsem si pro vás indicie, které vám odhalí moje jméno. Na 

stanovištích vyznačených na mapě vás vždy bude čekat kartička s číselným kódem a 

písmenem. Zapište si je na zadní stranu mapy (pokud je vás víc, stačí vám jedna mapa 

a na zadní stranu napište seznam všech hledačů). Kartičku vždy nechte na stejném 

místě, ať si mohou zahrát i ostatní . Až najdete všechna písmenka, tak z nich 

poskládejte moje jméno (které se skládá ze všech nalezených písmenek). Poté 

vymyslete co nejvíc slov z těchto písmenek. Po vyluštění odevzdejte mapu přímo na 

Obecním úřadě Staré Město. Odměnu si můžete vyzvednout rovněž na obecním úřadě, 

a to první zářijový týden. Pokud naleznete nějaké stanoviště poničené, dejte mi prosím vědět pomocí sms 

na tel: 734 750 377, děkuji za spolupráci. Přeji pěknou zábavu. Nezapomeňte nám poslat na e-mail: 

staromestskyzpravodaj@seznam.cz fotku z vaší výpravy . Těším se na Vás. Váš „zatím“ utajený skřítek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicie: 

1 Zvonkový vrch - zvonička 

2 Rybníček  

3 Kaple sv. Rocha  

4 Boží muka 

5 Dětské hřiště  

6 Cyklo odpočívadlo  

7 Kaplička sv. Rocha 

8 Dětské hřiště na sportovním areále 

9 Posilovací hřiště u Sokolovny 

10 Zlatník - rozcestník 

11 Boží muka  
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Jméno: …………………………….…..…….věk: ….. e-mail: ……………………….………………………………………      

Jméno: …………………………….…..…….věk: ….. e-mail: ……………………….………………………………………      

Jméno: …………………………….…..…….věk: ….. e-mail: ……………………….………………………………………     

Jméno: …………………………….…..…….věk: ….. e-mail: ……………………….………………………………………     

Jméno: …………………………….…..…….věk: ….. e-mail: ……………………….………………………………………      

 

 

1. Písmeno: …….….   Číselný kód:………………  

2. Písmeno: …….….   Číselný kód:………………  

3. Písmeno: …….….   Číselný kód:………………  

4. Písmeno: …….….   Číselný kód:………………  

5. Písmeno: …….….   Číselný kód:………………  

6. Písmeno: …….….   Číselný kód:………………  

7. Písmeno: …….….   Číselný kód:………………  

8. Písmeno: …….….   Číselný kód:………………  

9. Písmeno: …….….   Číselný kód:………………  

10. Písmeno: …….….   Číselný kód:………………  

11. Písmeno: …….….   Číselný kód:………………  

 

Jméno skřítka:  

 

Další slova: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


