
POVĚST O ČELADENSKÉM PORTÁŠI 
hra pro malé i velké milovníky pátrání 

 

Zapojte se do naší hry. Vaším úkolem bude vypátrat jméno čeladenského portáše z Opálené. 

Začněte tím, že si pověst o něm vyslechnete. 

Jak vypátrat jeho jméno? 

Připravili jsme pro vás nápovědy na pěti různých místech v Čeladné. Záleží jen na vás, jestli si naplánujete pět procházek 

v různých dnech, nebo všechna místa navštívíte během jednoho či více dnů. Nezáleží na pořadí navštívených míst, důležité je 

na každém místě najít odpověď na otázku, která k místu patří. Odpověď si zapisujte do připravených políček. Písmena 

z barevně označených políček s čísly pak stačí ve správném pořadí přenést do tajenky, která je na poslední stránce. 

Příklad: Vaše odpověď na otázku bude slovo opice. To si zapíšete do připravených políček a barevná písmenka přenesete do 

tajenky. 

                                  odpověď       tajenka 
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Až doplníte všechna písmenka do tajenky, máte vypátráno. Vyluštěnou tajenku nám pošlete e-mailem na adresu: 

ic@celadna.cz do konce dubna. Připište své jméno a věk. Všichni úspěšní pátrači od nás získají malou odměnu. 

 

mailto:ic@celadna.cz
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První procházka 

Kam vás zavede? To vám prozradí obrázek: 

 

 

      dětské 

        

 

Hledejte a najděte loď. Co je vyobrazeno na přídi lodi? 

  

  Ř       N   
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Druhá procházka 

Kam vás zavede? Odpověď získáte vyluštěním tajenky: 

    1.     K           kamarád cestovatele Lolka ze stejnojmenné knížky i večerníčku 

   2. V          v pohádkách topí lidi 
 

  3. B                  nejznámější knížka Boženy Němcové  

   4.                                                                                        králík z kouzelného klobouku 

    5.  I               princezna, která se zamiluje do Shreka 

    6.  Í                                      jméno mluvícího psa, který vypil soudek piva 

7.  E                                                         co si píše Gref Heffley, hlavní hrdina oblíbených knížek o malém poseroutkovi 

   8. Č                         příjmení autora knížky Povídání o pejskovi a kočičce 

Jmenuji se Bobo a Fofo a bydlím zde. Uhodnete, kdo jsme? 

  D       N     A  Z     
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Třetí procházka 

Kam vás zavede? To zjistíte vyluštěním následujícího rébusu: 

 

  R E S T A U (     - K)  (       - K) + Č E K 

 

 

Dobře prozkoumejte toto místo, najděte plakát a zjistěte, koho by mohl nahradit zajíc           

díky svému špionážnímu vybavení: 

                                                             

    S   B     
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Čtvrtá procházka 

Kam vás zavede? To vám prozradí přesmyčka: 

 

 

 

Zde na vás čekají dva úkoly. Projděte se a najděte mluvící sochu básníka Josefa Kaluse. 

     Opište druhý řádek pod bustou: 
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    Druhý úkol zní: která zvířata jsou vyobrazena na lázeňské fontáně: 

  D     A   P    

                                                                                                                                                                                       13

 

SKÉBESKYD   TAČNÍREHABILI   TRUMCEN 
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Pátá procházka 

Kam vás zavede? Odpověď získáte vyluštěním šifry:  

(úkol je to nejtěžší, pro vyluštění použijte šifrovací kříž)  

         

            Až tam dojdete, hledejte místo, které je na fotografii. 
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Zjistěte, jak se tomuto 

místu může říct jinak 
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Vaše vyluštěná tajenka zní: 
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