
Pravidla VELIKO   HRY 

 Výborně, otevřeli jste tento soubor, tím jste dokázali, že hru můžete hrát  

1. O co jde? 

Pojďte ven, na chvilku přestaňte čučet do notebooků, děcka mají prázdniny o prázdninách, konečně je teplo.  

Připravili jsme si pro vás hru. 

2. Kdo se může zúčastnit? 

Velikonoční hra byla původně zamýšlena pro děti, ale protože na koledu chodí i dospělí, tak jsme se rozhodli, že 

účastnit se mohou všichni – děti, týmy, ženy, rodiny, pejsci,… 

3. Co cílem hry? 

Cílem je najít co nejvíc z 26ti vajíček a pokusit se je vyřešit. Tři Nejrychlejší, tři Nejvýkonnější koledníci a tři 

Řešitelé budou samozřejmě odměněni medailemi a věcnými cenami nesmírných hodnot v těchto kategoriích:  

Nejrychlejší koledníci – ti, kteří první najdou všech 26 vajíček, Nejvýkonnější koledníci – ti, kteří nasbírají nejvíc 

bodů a Řešitelé – koumáci, kteří správně vyřeší nejvíc vajíček. 

4. Jak se můžete přihlásit? 

Tak to je jednoduché. Napište nám mail na mcermakova@odetech.cz.  Předmět Velikonoční hra, do textu 

napište jméno a příjmení nebo pod jakou přezdívkou budete hrát. (např. Michal Karásek nebo Borci ze sídláku 

nebo Anička Layla Winx). Mail proto, abychom Vás mohli kontaktovat v případě, že se umístíte na bedně . Kdo 

nemá problém s GDPR, OSN, OMG napíše do mailu normálně jméno, příjmení a telefon.  

5. Co ke hře potřebuji? 

Vytiskněte si HRACÍ KARTU a MAPU. Pokud nemáte tiskárnu, jděte do knihobudky u městského úřadu a vezměte 

si je tam. Je jich tam asi 20 nachystaných. Potřebujete PROPISKU s sebou.  

6. Jak hra probíhá?  

Hledejte vajíčka podle mapy. Když nějaké najdete, opište z něj označené písmeno nebo znak zvýrazňovačem do 

sloupce „kód vajíčka“ na Hrací kartě. Pokuste se vyřešit úlohu na vajíčku. Zapište do sloupce „řešení vajíčka“. 

Mimochodem, vajíčka s číslem 6, 14, 16, 17 a 23 jsou prémiová . Vajíčko prosím neberte, nerozbíjejte, 

nedomalovávejte, existuje jeden jediný originál pro všechny hráče!. Kdyby se vám přeci jen stalo, že ho na 

daném místě nebudete moci najít, napište nám sms s číslem vajíčka nebo nám zavolejte na tel. 731912144, 

pošleme tam kontrolní hlídku (…sebe). 

Na pořadí nalezených vajíček nezáleží, trasy si naplánujte, jak chcete . Toliko nastíním bodování: 

Našli vajíčko – 1 bod, Pokus o řešení – 1 bod, Správné řešení – 2 body, Prémiové vajíčka – dvojnásobné body za 

nález a pokus o řešení. 

Hra začíná v pondělí 29. března v 9 hodin a končí úderem 17. hodiny v neděli 4. dubna. Do této hodiny vhoďte 

vaši hrací kartu do naší schránky (Trávníky 16). Do kolonky datum a čas odevzdání nezapomeňte napsat datum a 

čas odevzdání ;)  

7. Na Velikonoční pondělí  pošleme výsledkovou listinu mailem účastníkům, vítězové budou kontaktováni pro 

slavnostní převzetí medailí a věcných cen.  Vyhlášení vítězů proběhne mailem, kdo svolí tak také 

facebookem.  Odhalení skutečné identity bude samozřejmě na hráčích. 



 

Všem přejeme příjemnou zábavu, na hru máte celý týden do neděle do 17 h, tak si ji užijte  

Hrací karta VELIKO   HRY 

Jméno nebo přezdívka nebo jméno týmu:_________________________ 

Věk účastníků:              ,       ,     ,      ,                              Věk doprovodného zvířátka: 

Na druhou stranu si dělejte klidně náčrtky, myšlenkové pochody,….nezáleží na pořadí nalezených vajíček, pokud 

přečtete poselství kódu, tak jej připište na konec .  

Číslo 
vajíčka 

Kód Řešení poznámky Body 
(nevyplň

ujte) 

1.     

2.   2x puntíky domina  

3.   Nahoru nebo dolů  

4.     

5.     

6.     

7.    Znaménka +-*/  

8.   Vyber jedno z ABCD  

9.      

10.   Vyber jedno z ABCD  

11.     

12.     

13.   Které nepatří - vyber  

14.      

15.     

16.   Které nepatří z ABCD  

17.   Vyber hodiny A nebo B  

18.   Číslo a znak  

19.     

20.   Číslo:číslo  

21.   Číslo, číslo  

22.     

23.     

24.     

25.   Namaluj kolečko a…  

26.   Vyber hodiny A nebo B  

Celkem   Datum a čas odevzdání  

 


