
1) Pomocí emotikonů jsme pro vás zašifrovali některé názvy knih Jaroslava 
Foglara, Vyluštíte jaké to jsou?

Hra probíhá v termínu 16. 11. až 30. 11. 2022.   
Věk účastníků ani počet lidí ve skupině není omezen. Není nutné všechny úkoly dokončit, 
oceňujeme i snahu.

Vyplněnou průvodku prosím odevzdávejte v obálce s nápisem „Stínadla“ na adrese Dočkalovi 
Blahoslavova 28. Pokud budete chtít být zařazeni do soutěže, nezapomeňte na průvodku 
napsat jména soutěžících a kontakt na vedoucího týmu (jméno, adresu, telefon a e-mail).
Pokud průvodku odevzdáte, budete zařazeni do slosování a na vylosované skupiny 
čeká věcná odměna. Losování proběhne 2. 12. 2022 v rámci oslav výročí 20 let Halahoje. 
Jste na něj srdečně zváni.

Prosíme Vás o fair play a o solidaritu v terénu. Neraďte svým kamarádům v jiném týmu. 
Nechte je, ať si na řešení přijdou sami. Nepřemisťujte a neodnášejte prosím stanoviště a 
zanehcejte je v takovém stavu, v jakém jste jej našli. Děkujeme

Během celého luštění a hledání respektujte prosím také majetek ostatních. 

Hledat pomoc na internetu Vám nezakazujeme, budeme však rádi, pokud jej využijete jako 
poslední variantu.
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2) Vypátrej v označeném území vyfocená místa a zaznač je do mapy.

Řešení: 



3) Haló haló, co tu asi stojí? Možná budete potřebovat přizvat na pomoc ně-
jakého pamětníka, ale věříme, že to zvládnete.

3666552999933833 88899956336666688828

 8887777332224466999 2225553366999

 7779992224455599922244 77774447788?

Řešení: 

4) Následující místa skrývají 4 části jedné šifry. Podaří se Vám ji rozluštit?

Řešení: 



6) 
Další úkol neudělá vrásky nikomu, 
kdo se nebojí, protáhnout si nohy.

Je totiž schovaný v terénu
a zvládneš jej i když nemáš na šifry vlohy.

Vyzkouší totiž vaši zručnost i štěstí, 
pokud jej ovšem najdete.

Hledáte místo za zídkou u náměstí
možná tam i nějaká kytka pokvete. 

Kapucíni vám drží palce v mlčení Tichém. 
Poklad je schovaný v rouře zakleté,

získáte jej pečlivým vpichem.
Řešením je to, co uvnitř najdete.

Tak tedy hodně štěstí! 

Řešení: 

5) Odhalíte, co se zde skrývá?



7) Podaří se vám najít všech 10 rozdílů?



Pokud se Vám tato hra líbí, budeme rádi, když ji doporučíte přátelům a známým. Budeme také 
rádi, když se rozhodnete nám poslat na e-mail nějaké fotky, zachycující Vaše pátrání.

Kdybyste měli nějaké problémy s dohledáním schránek v terénu, či došlo k jejich zmizení, 
volejte na číslo 732 194 116.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz či připomínku ke hře, obraťte se prosím na e-mail 
blukaskova@seznam.cz.

9) Jména soutěžících a kontakt na vedoucího skupinky:

10) Řeknete nám prosím, jaký úkol/šifra vás nejvíce zaujal? Jaký naopak 
nejméně? A proč? Děkujeme. 

8) Dokážete z tohoto na pohled nesmyslného textu vyčíst otázku? A jaká by 
byla vaše odpověď? Můžeme Vám jen napovědět, že A a N k sobě mají velmi 
blízko. 

Řešení: 

XBUB IBYVF, YBFAH AROB ZNMANXN? 


