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ROZMÍSTĚNÍ
INDICIÍ

NA MAPĚ

Světlá nad Sázavou
Indicie A, B, C, D, E, F

Havlíčkův Brod
Indicie L, M

Humpolec Indicie N, O

Lipnice nad Sázavou
Indicie J

Pohleď
Indicie H

Stvořidla
Indicie K

Benetice
Indicie G

Ledeč nad Sázavou
Indicie I

V této hře hledáte indicie, které vám pomohou uhodnout 
heslo. Výlety Pana Íčka vás provedou místy, kde indicie najdete. 
Nalezené indicie v  podobě slov nebo pojmů vám napoví 
konečné heslo. Hledejte dřevěnou destičku s logem Pana Íčka.
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Jedno kolečko = jedno písmenko z vašeho hesla

Herní karta se správně vyplněným heslem bude zařazena do slosování o zajímavé ceny. Vyplněním 
údajů a zařazením do slosování o ceny souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR. 

Tady můžete Panu Íčkovi
nakreslit či napsat, jak jste si výlety

užili nebo jaká místa vás nejvíce zaujala.

Pokud se chcete zúčastnit slosování, přineste vyplněnou herní kartu do Infocentra ve Světlé nad Sázavou.

Jméno a příjmení:  

Adresa trvalého bydliště:  

Tel. / email:  

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou
příspěvková organizace města
náměstí Trčků z Lípy 16
582 91 Světlá nad Sázavou
e-mail: kytice@kyticesvetla.cz; tel. 569 456 001

Infocentrum
náměstí Trčků z Lípy 16
582 91 Světlá nad Sázavou
e-mail: info@kyticesvetla.cz
tel. 775 653 884, 569 496 676



Kde indicie najdete? Znění indicie OPIŠTE do rámečků. Pro zařazení 
do slosování potřebujete znát alespoň pět indicií.

A 
Plastika Sklo a kámen • Po schodech 
ke mně půjdeš, kde název plastiky najdeš. 
Kolem se rozhlédni teď a uvidíš mě hned.

B 
Venkovní posilovna • Ve stínu stromku 
se schovávám, čtverec kolem sebe mám, 
posilovnu opodál. 

C 
Workoutové hřiště • U kruhů čekám tiše, na 
nejvyšším místě hřiště.

D 
Lesní altánek • V trávě na vyvýšeném místě  
sedím a na altánek stále hledím.

E 
Dětské hřiště v parku • Jsem schovaná pod 
místem kudy frčíš, než nohama na zemi skončíš.

F 
Lyžařský vlek Kadlečák • Pod kopcem na 
domku jsem a koukám, kdo korunky nese sem.

G 
Benetice • Z malého bílého domku přes 
sklo ven na Tebe kouknu. Místo, kde autobus 
staví, mám jak na dlani.

H 
Michalův statek • Uvidíš mě, když se 
ohlédneš, než dveřmi k pokladně projdeš.

I 
Ledečský hrad • Než přejdeš hradní most, 
po levé straně je informací dost. Podívej se 
pozorně, zde najdeš také mě.

J 
Památník Haška • Jsem v domku kde Hašek 
býval, na zahrádku se já dívám.

K 
Penzion Stvořidla • Po trávě za mnou 
půjdeš, sednout si ke mně do stínu můžeš. 
Hlavu pak zvedni nahoru, já čekám tu.

L 
Štáfl ova chalupa • Pod stříškou se 
schovávám, z druhé strany mapu mám.

M 
Muzeum Vysočiny • Za muzeem na 
dvorečku koukám na vás skrze branku.

N 
Skanzen Zichpil • Než Ty vejdeš dveřmi 
k nám, já na Tebe už koukám.

O 
Infocentrum Humpolec • Rostlinky kolem 
sebe mám, Infocentrum o kousek dál.

Razítko Pana Íčka můžeš
získát v Infocentru.

Pravidla hry

• Kdo hru organizuje? Hru organizuje KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, 
náměstí Trčků z Lípy. 

• Kde se o ní mohu dozvědět víc? V Infocentru ve Světlé nad Sázavou nebo na www.
kyticesvetla.cz nebo na www.facebook.com/KyticeSvetla.

• Kdy si mohu zahrát tuto hru? Od 1. července 2021 po celé prázdniny, ale s posledním 
srpnem rozhodně nekončíme!

• Co je cílem hry? Kromě protažení těla a poznání místních krás můžete získat heslo pro 
vstup do slosování o velmi zajímavé ceny.

• Jak to heslo získám? Pomocí indicií. Těch indicií je celkem patnáct. Ale možná vám jich 
k rozluštění bude stačit i méně. Pro zařazení do slosování o ceny potřebujete alespoň pět indicií.

• A jak najdu indicie? Jsou rozmístěné v našem městě a okolí na turisticky 
zajímavých cílech, kterými vás provedou Výlety Pana Íčka. Tyto výletní okruhy najdete na:
https://turistika.kyticesvetla.cz/page/16548/vylety-s-panem-ickem. Výlety jsou nenáročné 
a připravené tak, aby si každý našel své. Pro děti zastavení na hřištích a sportovištích. Pro 
dospělé i pro děti spousta zajímavých míst našeho regionu. Místo, kde se indicie schovávají 
vám napoví ony samy, a to zde na herní kartě (viz následující strana).

• Kde získám herní kartu? Herní kartu si můžete vyzvednout v Infocentru ve Světlé nad 
Sázavou nebo si ji vytisknout přímo z našich webových stránek.

• Co když už jsem rozluštil heslo? Zastavte se u nás v Infocentru. Dostanete od nás placku 
Pana Íčka a sladkou odměnu. Můžete být zařazeni do slosování o zajímavé ceny.

• Kdy se losuje?
V červenci a v srpnu budeme losovat jedenkrát týdně. Poté jedenkrát měsíčně.

• Jak se dozvím, jestli jsem vyhrál? Na hrací kartu se správným heslem vyplníte vaši 
mailovou adresu a právě tam vám pošleme zprávu o vaší výhře. O výsledcích slosování budeme 
informovat i na našich webových stránkách a facebooku.

• Co mohu vyhrát? Vylosovaný výherce od nás dostane balíček s výrobky, které se dají 
sehnat jedině u nás na Vysočině.

• Tohle nemohu stihnout za jediný den. Kde se mohu ubytovat? Možnosti ubytování 
v našem regionu najdete na https://turistika.kyticesvetla.cz/page/15648/ubytovani.

• A kde si mohu dát něco dobrého? Restaurace, rychlé občerstvení i cukrárny máme na 
našich webových stránkách - https://turistika.kyticesvetla.cz/page/15649/stravovani.

https://turistika.kyticesvetla.cz/


