
Dopis pro Tebe 
 
Zdravíme Tě,  
jsme rádi, že ses rozhodl právě pro tuto VELIKONOČNÍ VYCHÁZKOUVOU HRU - teď už jen VVH. 
 
Zde je pro Tebe pár informací ke hře, které se Ti určitě budou hodit:  

- Tyto vyznačené zastavení na mapě je nejlepší absolvovat postupně (od 1 do 12). Hra ale není nijak časově 
omezena, proto zbytečně nespěchej!  

- Stezku nejlépe absolvuj s rodiči, prarodiči či se starším sourozencem.  
- Určitě se ti bude hodit tužka, aby sis zapsal slova tajenky a odpovědi z úkolů do této karty. Pár tužek najdeš na 

STARTU.  
- Jednotlivé zastavení jsou ve formě bílo-růžového papíru. Na tyto papíry nekresli, pokud to se to v nich nepíše. 

Kdyby se zde papír nenacházel kontaktuj níže uvedenou osobu.   
- Po vyluštění tajenky se dozvíš, kde se nachází odměna. Na daném místě se chovej přesně dle instrukcí, které 

zde budou VIDITELNĚ NAPSANÉ.  
- V CÍLI NAJDEŠ ODMĚNU – pro každého je jen jedna. Svou VVH kartu můžeš nechat v CÍLI v určené bedně, a my 

se alespoň podíváme, jak sis poradil se všemi úkoly.  
- Při hře DÁVEJ NA SEBE POZOR! Při přecházení cesty se VŽDY POŘÁDNĚ ROZHLÉDNI! 

A teď už jen snad,.. Za celou mládež ČCE v Růžďce Ti přejeme příjemně strávený čas při této hře a pevně doufáme, že 
si ji užiješ a dozvíš se něco nového.  

V případě komplikací se obraťte: 
na tel. číslo 739 903 375 (Alžběta Hanáková) 
 

 

 

Zde je místo pro Tvůj vzkaz 
Pokud nám chceš něco sdělit (např. to co se ti na hře líbilo, nebo naopak najdeš nějakou připomínku) zde je prostor 
na tvůj vzkaz:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



Mapa stanovišť VVH 

 

 

 

 

 
VVH karta na tvé poznámky 

 

 

Velikonoční vycházková hra 
Zastavení Místo Odpovědi na úkoly Slovo z tajenky 

1 Obchod      
2 Pomníček u školy     
3 Točna - Holešov     
4 Pomníček      
5 Na Čupku     
6 Rozcestí pod Čupkem     
7 Sad     
8 Čistička     
9 Školka     

10 U Křížku     
11 Kravín      
12 Evangelický hřbitov     


