
  

 

Obtížnost hledačky: osoby mladší 10ti let musí mít doprovod dospělé osoby, psychicky nenáročná, 

fyzicky snadná (mírný kopec) 

Délka hledačky: 2.5 km, na dokončení v klidném tempu cca 60 minut 

Kdy je vhodné hledačku procházet: přístupná celoročně, v zimním období počítejte se sněhem 

Vybavení na cestu: papír, tužka, popřípadě mobilní telefon 

Začátek hledačky: u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků 

Provozní doba: pondělí až pátek:  8:00 - 16:00 

Pro vyluštění tajenky je třeba pozorně sledovat text! 

PÍSMENO CH JSOU DVĚ PÍSMENA! 
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Po obdržení papíru, 

vydej se směrem k vesmíru. 

Drž v sobě veškeré emoce, 

pokračuj po cestě do kopce. 

 

U červeného domu zůstaň stát, 

na první úkol se budeme ptát. 

 

 

Třetí číslice v čísle popisném patří 

na poslední místo v tajence. 
 

Udělej čelem vzad, 

barák tam bude stát. 

Na brance jmenovka leskne se, 

třetí písmenko tě povznese. 

 

Písmeno patří do osmého pole tajenky. 

 

Kolem křižovatky půjdeme, 

bílý strom tam najdeme. 

První písmeno z názvu chceme znát, 

proto dál nechoď a zůstaň stát. 

První písmeno z názvu chceme znát, 

proto dál nechoď a zůstaň stát. 

 

Písmeno patří do šestého pole tajenky. 

 

Pokračuj směrem vzhůru. 

nalevo zahlédneš místo, 

kde Sněhurka zakončila svou túru. 

Počet domečků bez druhé střechy, 

ti hned do tajenky vletí. 

 

Číslice patří do předposledního pole tajenky. 

VZHŮRU DO OBLAK 
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Ještě nikam nechoď, 

zůstaň stát, 

budeme se dále ptát. 

Předposlední domeček nás bude zajímat, 

písmenko z tajenky se v něm bude ukrývat. 

 

Počáteční písmeno z názvu domečku patří 

do prvního pole tajenky. 

 

K rybníčku dolu sejdi, 

pohádkovou bytost najdi. 

 

Z názvu pohádkové bytosti použij druhé 

písmeno a zapiš jej do čtvrtého pole. 

 

Po levé ruce se otáčet budeme, 

až k restauraci dojdeme. 

Červená cedule na domě visí, 

písmenko do tajenky se nám vmísí. 

 

Čtvrté písmeno z názvu ulice doplň do 

třetího pole tajenky. 

 

Otoč se zády k restauraci, 

vydej se vstříc další práci. 

Na parkovišti reklamní cedule stojí 

jejich počet nás s tajenkou pojí. 

 

Počet cedulí odpovídá pořadí 

písmena v abecedě. Doplň jej do 

devátého pole tajenky. 

 

Nahoru kolem hřiště se dej 

a potom vpravo zatáčej. 

Další zatáčka směruje doleva 

a jej ta nám tady chyběla. 

 

Po levé ruce laguna stojí, 

její popisek nám něco poví. 

Spočítej objem v závorce, 

dostaň se k číslu v tajence. 

 

Druhou číslici ve výsledku zapiš do 

třetího pole od konce tajenky. 

 

Po cyklostezce nahoru, 

až najdeš červenobílou závoru. 

Červené proužky na sloupku, 

zase nám přiblíží tajenku. 

 

Počet červených proužků odpovídá 

pořadí písmena v abecedě. Doplň 

jej do druhého pole tajenky. 

 

Pokračuj po cestě dál, 

u druhé brány bych stál. 

Na plotě výstražná cedule, 

bez písmena nejspíš je. 

Chybějící písmeno z cedule doplň na 

páté pole tajenky. 

 

Do kopce pořád dál, 

písmenek zbývá už jen pár. 

Před odpočívadlem cedule stojí 

a jméno turbíny nám poví. 

 

V názvu turbíny nás zajímá třetí 

písmeno. To doplň na sedmé pole 

tajenky. 

 

Už jen poslední cedule zbývá, 

průměr ocelového tlakového 

potrubí skrývá. 

Průměr zaokrouhli na celé metry, 

tohohle čísla se nezalekni. 

 

Číslo doplň na čtvrté pole od konce 

tajenky. 

 

 

Tahle klikatá cesta, 

vede dál do města. 

Jeho starý název nás zajímá, 

v tajence se ukrývá. 

Letopočet poví nám, 

od kdy nový název nosívá. 

 


