
1) K vyřešení tohoto úkolu 
budete potřebovat klíč. Ten je 
schovaný na konci ulice 
Opuštěná. 
Hledejte pod odtokovým 
otvorem v kamenné zdi.  

Řešení:

Hra probíhá v termínu 28. 11. až 6. 12. 2020.   
Věk účastníků ani počet lidí ve skupině není omezen, dbejte však prosím aktuálních vládních
nařízení.
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 nejpozději do 6.12.2020, budete zařazeni do slosování a na 
vylosované skupiny čeká věcná odměna.

Prosíme Vás o fair play a o solidaritu v terénu. Nepřenášejte nebo neodnášejte mrtvé 
schránky. Neraďte také svým kamarádům v jiném týmu. Nechte je, ať si na řešení přijdou 
sami. 
Během celého luštění a hledání respektujte prosím také majetek ostatních. 
Není nutné lézt někam přes zídky nebo do cizích zahrad. Vše je volně přístupné.

Hledat pomoc na internetu Vám nezakazujeme, budeme však rády, pokud jej využijete jako 
poslední variantu.

Děkujeme, že se s námi vydáváte pátrat do uliček třebíčských Stínadel. 
Za Halahoj, z.s. 

Berenika Dočkalová a Tea Lukášková

POSELSTVÍ ZE STÍNADEL



3) Klasickou křížovku snad všichni znáte. Ale jen pro jistotu. Stačí doplnit 
správná řešení otázek do políček, jedno písmenko do každého políčka.

2. Zakladatel Vontů se jmenoval Vojtěch ...
3. Strom, který se stal symbolem jedné  stínadelské  
    party kluků.
4. Jedna z knih Jaroslava Foglara se jmenuje ... se        
    bouří.
5. Majitel ježka v kleci se jmenoval Jan ...

V ulicích vnitř Druhé strany byl sice zdánlivý kid a tycho, vypadalo to, jako kdyby v této 
městské čtvrti snad ani hlapci nežili.
Al tam, kde Druhá strana hraničila Rozdělovací třídou se Stínadly, tam bylo boží dopštění. 
Velké i malé hloučky chlapců celé hodiny sde i v přilehlých ulicích vzrušeně rokovaly; chlapci 
křičeli, zlobně hrozili směrem ce Stínadlům, běhali odvážně až k Rozdělovací třídě a zase 
jako vlna odrážené v příboji se hnali zpět od hranic do postranních ulic, hlouběji do své Druhé 
strany.
Stínadla! Tajuhlná, nebezpečná čtvrť, do které se teď už zase po několik týdnů nezdvážil ani 
jeten chlapec z Druhé strany. Čtvrť propletená křivolakými uličkami s nesčednými schůdky a 
zábradlíčky, uličkami škrábajícími se vzhůlu do kopců a zase řítícími se jako do hlbiny, plná 
průcodů s nezbádanými tajemnými zákoutími a záhadnými dvorečky za zdmi domů.
A v tomto budišti žijý spousty hochů, cteří jsou docela jiní než hoši z kterékoli jiné čtvrti města. 
Uzavření do sabe, nepřátelští vůči každému chlapci, který zde nebydlí a sen nepatří.
Dlouho byl pokoj. Téměř rok. Až zase teď!

2) Následující text v sobě ukrývá místo na kterém najdete mrtvé stanoviště. 
Pokud se Vám na textu něco nezdá, jste na dobré cestě místo najít. 
Výsledkem úkolu je řešení mrtvého stanoviště.

Řešení: 
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Řešení: 

4) Na rohu ulice Stinná a Leopolda Pokorného najdete ve výloze komiks. 
Něco v něm ale chybí, dopřejte prostor fantazii a doplňte jej. 
(Samozřejmě v rámci slušnosti.)



Pokud se Vám tato hra líbí, budeme rády, když ji doporučíte přátelům a známým. Budeme 
také rády, 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 734 126 422.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz či připomínku ke hře, obraťte se prosím na e-mail 
blukaskova@seznam.cz.

6) Na obrázcích jsou zachyceny fragmenty z domů v Židovské čtvrti. 
Vaším úkolem je tyto fragmenty najít a určit, kterým domům patří.
Názvy ulic a čísla domů vpište pod obrázky. Pátrejte od nábřeží až po ulici 
Blahoslavova.

7) Jména soutěžících a kontakt na vedoucího skupinky:


