
Milé děti, vážení rodiče,

městský obvod Vítkovice Vás při příležitosti velikonočních svátků srdečně zve, abyste se zapojili 
do naší Velikonoční hry. Hra bude probíhat dle níže popsaných pravidel a díky ní budete moci 
příjemně strávit volný čas a užít si spoustu zábavy.

Úvod do hry - děti

Byl jednou jeden zajíček Vítkovičáček a ten si domů nesl košík plný vykoledovaných velikonočních 
vajíček. Moc se těšil, že si vajíčka přinese domů, pochlubí se s nimi mamince a tatínkovi a postupně 
je všechna sní. Jak se však blížil zajíček k domovu, nevšimnul si, že košíček, ve kterém vajíčka nese 
je děravý. Když zajíček přišel domů všimnul si prázdného košíčku a usedavě se rozplakal. Všechna 
vajíčka se zajíčkovi poztrácela! Neměl tam ani jediné. Teď Vás Vítkovičáček moc prosí: „Milé děti, 
pomůžete mi poztrácená vajíčka znovu najít? Pokud najdete všech 10 ztracených vajíček, rád Vám 
dám sladkou odměnu.“

Hledání vajíček - pravidla

Nyní mají děti za úkol hledat Vítkovičáčkova poztrácená Velikonoční vajíčka. Ta jsou umístěna na 
místech vyznačených na přiložené mapce, včetně bližší specifikace umístění a představují příjemnou 
procházkovou trasu v rámci městského obvodu Vítkovice. Trasu mohou rodiče s dětmi absolvovat 
během jednoho či několika dnů v  termínu konání soutěže. Zapojení do soutěže je individuální 
a  nejedná se o  hromadnou akci. Barevná vajíčka jsou vytištěna na velkoformátových cedulích 
umístěných na viditelných místech a  jsou opatřena písmeny. Cílem hry je všechna vajíčka najít, 
zapsat písmena dle pořadí na mapě, vybarvit vajíčka a vyluštit tajenku, která je složena z jednotlivých 
písmen zaznačených na vajíčkách. K zaznačení je možno využít také přiloženou odpovědní kartičku. 
Odměnou za vaše snažení bude sladká odměna, kterou si mohou rodiče dětí vyzvednout na 
sekretariátu Úřadu městského obvodu Vítkovice v úředních dnech (pondělí a středa, 8.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00 hodin, tel. 599 453 116). Odměna bude vydána za vyplněnou tajenku zaznačenou buď 
na samostatném papíře či odpovědní kartičce a je připravena pro prvních 100 úspěšných nálezců.

Přejeme Vám hodně štěstí při hledání, ostříží zrak, 
a především, příjemnou zábavu. 

  Vítkovická

VELIKONOČNÍ
            HRA



ODPOVĚDNÍ KARTIČKA

Mé jméno:
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Zapište 
písmenka
do tajenky 
a vybarvěte 
vajíčka:

  Vítkovická

VELIKONOČNÍ
            HRA
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4. 5. 1. Radnice
 2. Mírové náměstí
 3. ulice Tržní
 4. Divadlo Mír (park)
 5. Hřiště u parkoviště
  (Jiřího z Poděbrad)
 6. U zubařů
 7. Altánek
 8. Park Jožky Jabůrkové
 9. Agility park
 10. Edin školka


