
Zjišťovačka - Lišky - únor 2021

Pravidla:
- start hry: 5.2.2021
- konec hry: 21.2.2021
- na místo lze dojít pěšky, nebo dojet na kole/koloběžce, nelze autem, ….

SPRÁVNÉ PÍSMENO V TABULCE = 1 BOD (celkem až 32 bodů)
CELÁ TAJENKA SPRÁVNĚ = BONUS DALŠÍCH 5 BODŮ
VYLUŠTĚNÍ ŠIFRY = BONUS DALŠÍCH 10 BODŮ 
CELKEM MŮŽETE TEDY ZÍSKAT 47 BODŮ

- vítězí ten/ta/ti/ty, kdo má nejvíc bodů
- není to na rychlost, je to na body, které budete mít po 21.2.
- pátrát můžete sami nebo ve skupince, všechna místa ale musí navštívit každý ze skupinky

PDF stránky 1 až 4 si vytiskněte (ideálně oboustranně), bude se vám s tím lépe pracovat 😊 .
Tato čísla říkají pořadí žlutého písmene v tajence.
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Na Galerii Antonína Kroči (pod rychaltickým kostelem) je nápis na fasádě, který zní
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Když obejdete rychaltický kostel zprava nahoru a dáte se nahoře doleva, dostanete se až 
k obřadní síni. Barva dveří do obřadní síně je:
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místa je třeba osobně navštívit, jiný způsob získávání informací je 
neplatný (uznat lze jen to, že jste tam někdy byli a všimli si toho, co je 
úkolem)

V tajence je nějaká šifra, pro kterou potřebujete získat všechna 
písmenka. Šifra není složitá, pokud by mladším dělala problémy, dáme 
nápovědu 😊 .

HODNOCENÍ:

Kousek od Kryšti a Pati je most přes Ondřejnici, u něj najdete na desce na kameni nápis. Zajímá nás 
název města:

K rychaltickému kostelu musíte od silnice vystoupat po schodech, které jsou lemovány lampami. 
Spočítejte je a vynásobte deseti. Výsledek je:
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druhá je zamčená se sklem, její barva je:
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14
a barva druhého stolu je:
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Když přijedete do Krnalovic na spodní náves, kousek od plastových kontejnerů tam najdete dvě 
nástěnky. Na jednu lze lepit papíry, její barva je 

V Krnalovicích na horní návsi najdete hřiště s pískovištěm, kolotočem a košem na basket. Taky tam 
jsou lavičky a 2 stoly. Barva desky jednoho stolu je

Vedle budoucí rychaltické skládky je bytovka č.197 (za obchodem Valčiných rodičů). Podívejte se na 
zvonky, kdo tam bydlí, nás zajímá spodní jméno na zvonku:

Směrem od Hájova teče potok, který se kousek od rychaltického kostela vlévá do Ondřejnice. Když 
půjdete ulicí, kterou potok teče, narazíte po pravé straně na dům č.90, který má na fasádě nějaký 
hudební nástroj. Je to:

Na druhém břehu Ondřejnice, než je Hospoda u Richarda, je dům s číslem 217. Kousek od branky 
tohoto domu je plynová stanice, která má na dveřích kód – doplňte písmeno kódu, který je:

U rychaltické hasičárny je splav. Na druhém břehu hasičárny je měřicí stanice Českého 
hydrometeorologickéhu ústavu, což poznáte podle tabulky vpravo vedle dveří. První slovo na 
posledním řádku této cedule je: 

U rychaltické hasičárny jsou známé Rychaltické balvany – 3 kusy. Hornina, z nichž balvany jsou, je:
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Na témže obchodě jsou 3 „krabice“ klimatizace na zdi. Jedna je LG, další dvě mají značku:
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Stojíte před hukvaldským hřbitovem. Vpravo vedle brány jsou držáky na kola. Počet držáků:
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Na Horním Sklenově je točna autobusů, zvaná Bosňa. Uprostřed točny je strom s lavičkou dokola. 
Nás zajímá tento strom + čeho je to strom (nápověda je na desce na kameni):

Za obchodem, který sousedí s hospodou u Vajta (U Štamgastů), jsou velké kontejnery (plasty + papír + 
sklo + kov) a malé domovní popelnice. Nás zajímá, kolik velkých kontejnerů za obchodem je :

Levá budova vedle kravína, označená jako Farma Dolní Sklenov, má z jedné strany ventilátory. Nás 
zajímá, kolik jich tam je:

Kousek od Barči na Horním Sklenově je dopravní značka-odbočka k Janu Matulovi (50m). Co tam 
najdete (doplňte v 1.pádě jak je na ceduli), je napsáno mezi jménem a vzdáleností:

Kousek odtud je autobusová zastávka s jízdním řádem. Jezdí zde 3 autobusy. Nás zajímá jízdní řád 
busu číslo 305, který odjíždí 21:46. Doplňte kód za tímto časem:

Od Bosni dál po cestě směrem k Větřkovické přehradě dojdete k Penzionu Roubenka, který má 
poštovní schránku s nějakým zvířetem. To zvíře je:

Nad Roubenkou je rozcestník (směrovky k různým cílům vč. vzdáleností k těmto místům). Napište, 
co je vzdáleno 15 kilometrů:

Naproti přes silnici je cedule k Naučné stezce U hřbitova. Jméno člověka, který zřídil tento hřbitov - 
(páter) v 1.pádě:
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Jste u Splavu, kousek od Koupaliště. Na ceduli se píše o zpěvačce a tanečnici. Její jméno je (v 1. pádě):
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Počet oken na západní straně Myslivecké chaty je:
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Jste u Splavu, kousek od Koupaliště. Napište počet balvanů, které tam jsou postaveny.
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Galerie Hukvaldy, nebo také Informační centrum, kousek od oborní brány, má na štítu desku, 
věnovanou Leoši Janáčkovi. Jaké je první slovo pod jeho podobiznou:

Přicházíte k TROPICu Hukvaldy. Na „plexi zdi“ najdete spoustu tabulí a informací. O zahradě, 
rýmovníku, expozicích, rostlinách, ale také zvířatech. Nás zajímá 4. zvíře, které je na seznamu 
odspodu - první je kočka, …., název čtvrtého zvířete v pořadí je (přesně jak je napsáno):

Jste na Koupališti. Věděli jste, co zde v minulosti bylo a co zde mělo být? Napoví vám tabule Naučné 
stezky, která říká, že místo se mělo stát součástí 

Kousek od Myslivecké chaty je týpí, a vedle něj místo zvané Lipina. Doplňte, co zde dříve  stálo se 
stříškou (nápověda na tabuli):

Kousek pod Obecním úřadem Hukvaldy je Pomník obětem 1. a 2. světové války. Je tam pouze jedno 
jméno Maxmilián. Ke kterému příjmení patří:



A to je vše 😊 .
Níže je ještě ukázka, jak máte postupovat (pokud by někdo nevěděl 😊  ).

1 P E S
2 K O Č K A
3 A U T O
4 A U T O B U S
5 T Á B O R

1 = S
2 = K
3 = A
4 = U
5 = T

Tajenka je:
SKAUT

Držíme vám palce!

Ukázka toho, jak máte s tajenkou pracovat (doplníte chybějící slova a seřadíte 
podle čísel žlutá písmena:


