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Abys získal/získala tuto indicii je třeba rozluštit tuto 

hádanku: 

 

 

Kolébka z bílého peří 

v zrcadle vody se zhlíží. 

Hladinu jezera čeří, 

lodičkám cestu kříží. 

 

 

Až na to přijdeš, utíkej za dalším stanovištěm! 

Řešení: Labuť 
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Další indicie je skryta v textech těchto známých písní: 

Rolničky 

Sláva už je …..., jedem na saních, 

kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich. 

Kouká na syna, uši napíná, 

Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná? 

Půlnoční - Václav Neckář 

Jedu domů po trati, 

jedu přes kopce. 

Za okny padá, 

padá …..., budou Vánoce. 

Stačí Věřit - Marek Ztracený 

Ruce studí 

A k zemi padá ……. 

Bohatí i chudí 

Sever i jih 

Všechen ten stres 

Se dnes změní ve Vánoce 

Řešení: Sníh  
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Tady se budeš muset podívat na odjezdy autobusů 

z Katovické (na téhle straně silnice) 

1.   200  8h  8. odjezd 

2.   177  13h  1. odjezd 

3.   177  19h  2. odjezd  

4.   177  21h  1. odjezd 

5.   200  7h  2. odjezd 

 

Kdyby sis nevěděl/nevěděla rady – podívej se na 

nápovědu ;-)  

Řešení: Vejce 

Postup: Minutový čas odjezdu určuje pořadí daného 

písmene v abecedě.  
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Je čas se vydat na krátkou trasu podle instrukcí – to co 

najdeš na jejím konci je tvá další indicie.  

První sada instrukcí je: 

• Otoč se čelem vzad a udělej 10 kroků 

• Otoč se doprava a udělej 5 kroků 

• Otoč se doleva a udělej 14 kroků 

• Otoč se doprava a udělej 4 kroky 

• Otoč se doleva a udělej 10 kroků 

• Otoč se doprava a udělej 2 kroky 

 

Řešení: Zeď  

Postup: Trasa končila u zdi na dětském hřišti.  
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Jsi na prvním mezistanovišti! 

Další sada instrukcí: 

• Otoč se čelem vzad a udělej 20 kroků 

• Otoč se doprava a udělej 10 kroků 

• Otoč se doprava a udělej 25 kroků 

• Otoč se doleva a udělej 2 kroky 

Otoč se doleva a udělej 2 kroky  
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Jsi v půlce, dobrá práce! 

Další sada instrukcí: 

• Otoč se doprava a udělej 4 kroky 

• Otoč se doleva a udělej 30 kroků 

• Otoč se doleva a udělej 9 kroků 

• Otoč se doprava a udělej 14 kroků 

• Otoč se doleva a udělej 4 kroky 

• Otoč se doleva a udělej 1 krok  
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Poslední stanovště trasy – to, co najdeš na konci před 

sebou, je tvá další indicie. 

Poslední sada instrukcí: 

• Otoč se doleva a udělej 15 kroků 

• Otoč se doleva a udělej 4 kroky 

• Otoč se doprava a udělej 6 kroků 

• Otoč se doleva a udělej 9 kroků 

• Teď by po tvé levé ruce měl být strom 

• Otoč se čelem vzad a udělej 3 kroky 

• Otoč se doleva a udělej 35 kroků 

• Otoč se doleva a udělej 8 kroků 

• Cíl!  
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Doufám, že tě baví křížovky, protože tady tě jedna 

čeká… 

1. Název polského města a obchodního centra v Bohnicích 

2. Středověká zbraň s řetězem 

3. Rybáři využívají kromě prutu k lovu také …… 

4. Honza zachránil princeznu před ……  

5. Opak démona  

1. K R A K O V

2. Ř E M D I H

3. S Í Ť

4. D R A K E M

5. A N D Ě L
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K odhalení této indicie ti budou nápomocna loga, která 

vidíš na obchodním domě.  

2—8—3 

1—1—5 

1—1—3 

2—1—8 

1—3—6

1—1—2 

2—3—9 

2—5—1 

1—1—2 

2—2—2 

1—3—8 

2—3—1

2—3—2 

1—4—2 

1—3—4 

2—1—1 

2—7—6 

 

(Zpráva je psaná po sloupcích) 

Řešení: Další indicie Karty 

Postup: První číslo z trojice určuje řádek, druhé 

pořaadí loga na řádku, třetí kolikáté písmeno z loga je 

součást zprávy. 
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Znění další indicie je ukryto v textu této informační 

cedule. 

 

1. SKŘÍTEK  2 7 1 

2. KOSTEL   5 1 4 

3. ŘEKA  9 1 3 

4. NÁDOBA  1 2 1 

5. DĚTI  3 2 5 

6. PŘÍVOZ  4 4 1 

 

Řešení: Perník 

Postup: Slovo určuje bublinu na infotabuli (první slovo 

v dané bublině), poté obdobně, jako předchozí 

stanoviště:  Řádek  Slovo Písmeno.  
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Přiřaď správně přísloví a ze slabik za nimi dostaneš další indicii.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10. 

 

• Můj dům, můj hrad (7)  TO 

• Čas všechny rány zhojí (4) ŘÍ 

• Oko za oko, zub za zub (9) RÁZ 

• Šaty dělají člověka (10)  KŮM 

• Co se v mládí naučíš, ve stáří, 

jako když najdeš (3)  SE 

• Co tě nezabije, to tě posílí (2) PAK 

• Bez práce nejsou koláče (1) JAK 

• Co na srdci to na jazyku (5) KÁ 

• Darovanému koni 

na zuby nehleď (6)   TĚM 

• My o vlku a vlk za dveřmi (8) OB 

 

Řešení: Jakpak se říká těmto obrázkům? - Emoji  



 

 

Zářiovská šifrovačka – stanoviště 4  

 

Tady tě čeká velice krátká nápověda k další indicii: 

 

 

 

14.2. 
Řešení: Valentýn 
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Na tomto stanovišti je třeba rozluštit tuto šifru: 

 

 

Řešení: Krev 

Postup: Písmeno je nahrazeno příslušným chlívěčkem 

správné barvy. 

(Šifra byla psána ručně, tedy není v digitální verzi) 


