
Putování karvinskými parky 
 

Obtížnost hledačky: Fyzicky nenáročná, je vhodná pro všechny věkové 

kategorie, ale osobám mladším 15-ti let se doporučuje doprovod.  
Délka hledačky: 4 km, asi 1,5 hodiny (i s řešením úkolů). 

Kdy je vhodné hledačku procházet: Doporučujeme období od května do 
října. 

Vybavení na cestu: Psací potřeby a dobrou náladu. 
Začátek hledačky: Lékárna u Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji 

(Karviná 4). 
 

Po cestě naleznete několik zařízení s možností občerstvení, které jsou však 
otevřeny až odpoledne. 

 
Otevírací doba cíle hledačky:  

Po-Pá: 8:00 – 18:00 

So: 8:00 – 13:00 
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Vítejte v Karviné, ve městě, které žije, 

poznáte nové okolí, i co se zde pije. 
Tam kde léčíte se, musíte se dostavit,  
málem bych se Vám zapomněl představit. 
Jsem sir Alík, Larishův pes, 

a provázet tímto Questem budu Vás dnes. 
 

Starorůžová budova v Karviné čtyři, 
žlutá sanitka už do ní míří. 
Tady začíná Vaše cesta, 
vedoucí po stopách našeho města. 
 

11) 22. písmeno abecedy s háčky. 
 

Lékárna, to je cesty začátek,  
POZOR! Už není cesty nazpátek. 
Tak trochu odvahy si dodejte, 
a na parkoviště se vydejte. 
 

1) Člověk, který pracuje v lékárně (4. písmeno) 
 

Na konci, tři cesty leží,  
kterou z nich vydat se, 
to je to, oč tu běží. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Za modravým tokem, 

levé cesty se držte, 

pak odbočte levobokem, 
a stále rovně běžte. 
 
2) Příklad: (25-5) . 4 – (100:2) : 10 =? 
Podle výsledku vyber písmeno do tajenky 

z názvu památného stromu 
 
Bílé stavení před Vámi, 
Společenský Dům se zve. 
Část cesty je za Vámi, 
občerstvení prodají Vám zde. 

4) Sečtěte čísla z roku výroby sochy akrobatů  

v parku a tolikáté písmeno z názvu odzadu 
napište do tajenky. 
 

Nalevo dva domečky,  
Jiřiny a Maryčky. 

Potom už jen rovně jdi, 
pořádně se rozhlédni. 
 

12) První písmeno z místa, kde se získává 
nejdůležitější surovina této oblasti 
 

Vlevo je pár nádrží, 

co vodu jodovou drží. 

Naproti stará lázeňská budova, 
Vy se však vydejte do prava. 
 

Napravo stojí centrum léčebné, 
lidé se zde léčí z nemoci hanebné. 
Dobrou náladu si ale nekažte, 
a po cestě před Vámi vyražte. 
 

5) Jaká nemoc se léčí v bílé budově před 
Darkovským mostem (7. písmeno)? 
 

Pokud sladké milujete, 
Lázeňskou cukrárnu neminete. 
Dortíky, rolády i koláče mají, 
za pár kaček Vám je prodají. 
 

Vedle Vás vidíte žlutou kapličku, 

v ní Ježíška a jeho matičku. 
Teď musíte najít odbočku, 
zvanou také jako “Lázeňskou uličku.” 
 
3) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Na 
konci 

Lázeňské uličky, 

doleva prosím zahněte. 
Poté se držte pravé cestičky, 
a cyklistům se vyhněte. 
 

Na konci cesty cvičiště psí, 
vy však běžte rovně, přátelé mí. 
Napravo zelená ohrádka, 
je to domov pro místní zvířátka. 
 
6) Spočítejte všechny končetiny na modrých 

značkách a tolikáté písmeno v nápisu pod nimi 
napište do tajenky. 

 
Za ohrádkou zvířecí, 
zřícenina cihlová. 
Bývalé stáje hraběcí, 
Vaše je cesta stromová. 

 
Před Vámi stojí vzrostlý strom, 
mezi pámátné patří.  
Nalevo jsou malé kopečky, 
ležím tam já a mí bratři. 
 
7) První písmeno z názvu památného stromu. 

 
K bráně vede cestička dlouhá, 
tak se po ní vydejte. 
Od cíle Vás dělí chvilička pouhá, 
trochu trpělivosti ještě mějte. 
 

8) 5. písmeno odzadu z názvu stromu. 
 

9) Z názvu parku vyber 11. a 16. písmeno 
z cedule u brány. 
 

Doprava kolem sochy Masaryka, 
až ke kašně, z které voda stříká. 
Tam pod nejvyšší radniční věží, 
informační centrum leží. 
 

10) Druhé písmeno z příjmení prvního  
Československého prezidenta. 
 

Ač Vám to trvalo značnou chvíli, 
splnit úkoly a najít cestu. 
Teď už stojíte v cíli! 
Hodně štěstí při dalším Questu. :D 


