
JARNÍ TOULKY PRAHOU 2018 

Cíl hry 
Ve stanoveném časovém limitu 8 hodin navštivte co nejvíce stanovišť. Vítězí ten, kdo bude mít na konci 
hry nasbíráno nejvíce bodů. 
Cíl je v restauraci Modřanský Biograf v 17:00, U Kina 44/1. Nejbližší zastávka MHD je “Nádraží 
Modřany”, odkud se bez problémů dostanete domů. 

Podklady 
Zkontrolujte si, že máte před startem hry: 

● mapy (A3, oboustranná) stanovišť 
● hrací karta k zapisování odpovědí (obsahuje seznam dohledávek, rychlonožek, výzev a foto 

dohledávek, celkem 6 listů) 
● tato pravidla 

TL;DR aneb “už běžíme!” 
● navštivte co nejvíce stanovišť v mapě  
● navštívení stanoviště prokážete zodpovězením jednoduché otázky ke stanovišti se vážící 
● za každou správnou odpověď obdržíte body, náležící stanovišti 
● doražte do cíle do 17 hodin, jinak budete penalizováni či diskvalifikováni 
● kromě přívozu nepoužívejte nic než svých nohou 

Možnosti získání bodů 
Získávání bodů probíhá navštívením stanovišť, zaznačených v mapě číslem, a správným zodpovězením 
otázky, k tomuto číslu asociované. 
V případě, že bude v hracím listu zapsána zcela nesprávná odpověď, bude Vám započtena penalizace 7 
bodů / špatná odpověď.  
 
Formulujte co nejúplnější odpověď. Pokud je např. otázkou, co má na hlavě socha Járy Cimrmana v 
sadu Ladislava Smoljaka, neodpovídejte „čepice“, ale „kšiltovka s nápisem Ahoj!“ 
 
O správnosti odpovědi v případných sporných případech rozhodnou organizátoři (kteří jsou 
převážně hodní). Pokud jste si jistí, že jste na správném místě a neumíte odpovědět na otázku, VYFOŤTE 
dané místo jako důkaz, že tam není možné odpověď najít.  
  
Za pozdní příchod do cíle je udělována penalizace ve výši 1 bod/minuta. Týmy, které dorazí do cíle po 
17:30, budou diskvalifikovány. 
 
Po příchodu do cíle odevzdáte ihned hrací list společně s fotografiemi a předměty které jste našli 
organizátorům, kteří vyhodnotí bodové zisky jednotlivých týmů. 



Pravidla 
● Hra se koná 19. 5. 2018.  
● Všechna bodovaná stanoviště se nalézají výhradně na území hl. m. Prahy.  
● Minimální věk účastníka je 18 let. Účast ve hře je na vlastní nebezpečí. Žádné stanoviště není 

umístěno tak, aby bylo nutné vystavovat se libovolnému předvídatelnému riziku či porušovat 
předpisy. Děti resp. osoby mladší 18 let jsou “doprovodem” účastníků, odpovědnost za ně je na 
jejich zákonných zástupcích. 

● Start hry je v 9:00. Hra začíná na hřišti v ulici Devonská na Barrandově. 
● Konec hry je v 17:00 v restauraci Modřanský Biograf. Rezervace v restauraci je od 16 hodiny. 
● Tým může mít 2 nebo 3 členy (“účastníky”). V průběhu hry je zakázáno se rozdělovat za účelem 

paralelního zpracování hry. Je povoleno se rozdělit při hledání dohledávky (např. prohledat okolí 
kostela, kuchat mrtvou žábu pouze v jednom člověku, honit zajíce v parku obklíčením, apod.). V 
odůvodněných situacích je možné přestoupit z týmu do týmu se souhlasem organizátorů. Počet 
osob “doprovodu” není omezen. 

● Je zakázáno používat elektronické mapy a navigace, orientace je povolena výhradně pomocí 
papírové mapy dodané organizátory a dotazováním se místních 

● Je zakázáno používat nečleny týmu k plnění úkolů, pokud to není explicitně stanoveno (např. 
vyfotit se s cizincem). 

● Je zakázáno přímo (osobně) či nepřímo (přítel na telefonu apod.) využívat externí informační 
zdroje (internet, knihy, apod.) 

● Je povoleno (a doporučeno) ptát se kolemjdoucích na místní poměry (kde je… nevíte o …). 
● Je zakázáno získané odpovědi sdělovat komukoliv mimo Váš vlastní tým. 
● K přesunům je povoleno použít pouze vlastní nohy obuté do bot či vyzuté (tj. auto, taxi, kolo, 

brusle, koloběžka apod. ani dopravní prostředky povoleny nejsou, výjimkou je letos přívoz 
Lahovičky).  

● Týmy s dětmi můžou 1x za hru využít MHD v zájmu včasného doražení do cíle. Tímto se vyřazují 
ze soutěže o ceny; toto vyřazení se netýká získání cen pro děti (viz. sekce “Aktivity a ceny pro 
děti”). Děti můžou využít kola, koloběžky atd, nikoliv však dospělí. 

● Je zakázáno sledovat další tým nebo se jím nechat dovést k dalšímu stanovišti. 
● Je zakázáno jakkoliv pozměňovat stanoviště, pokud vás k tomu zadání úkolu přímo nevybízí. 
● S organizátory komunikujte v případě potřeby pouze hlasovým hovorem na číslo Miško: 608 210 

632, Martin: 608 736 902. Organizátoři nebudou v zájmu ostatních “doobjasňovat” pravidla ani 
pomáhat nalézat stanoviště. 

● Hrajeme fair-play. Není v našich silách Vás jakkoliv kontrolovat. Těšili byste se však z nečestné 
výhry? 

Aktivity a ceny pro děti 
○ Pro rodiny s dětmi doporučujeme procházku Barrandovem, Chuchelským hájem, návštěvu 

Mini ZOO, procházku/projížďku Velkou Chuchlí, přívoz Lahovičky - Nádraží Modřany. 
○ Týmy s dětmi, které nepoužijí jiné dopravy než uvedené v pravidlech, se můžou zúčastnit 

soutěže o věcné ceny. 
○ Pro děti jsou v cíli připraveny drobné odměny. Motivujte své děti sami, odměnu dostanou, 

pokud nám sdělíte, že dělali co jste jim zadali :-) 
 

  Krizové situace 
● Hru můžete kdykoliv vzdát. Uvítáme, pokud to dáte vědět organizátorům. Vaše účast na večerní 

akci v restauraci je vítána. 
● V případě úrazu volejte č. 112. 


