
Předvánoční volnočasový projekt „Adventní šifra 2022“ 
Pořadatel: Klub a Klubík Zastávka/Obec Bušovice 
Hlavní koordinátor: Hana Furková 
Realizace: Hana Furková, Blanka Pechmanová, Michaela Stehlíková, Bára Milsimerová, Jitka Radová 
Informační kanály: FB skupina Bušovice/Sedlecko/Střapole; email: klubaklubikzastavka@gmail.net 
Účel projektu: Motivovat obyvatele k procházkám a poznání všech našich 3 obcí a zpříjemnit hlavně 
dětem pobyt venku zajímavou hrou. 
Cílová skupina: rodiny s dětmi, aktivní senioři, jednotlivci, páry.. třeba i pejsci a kočárky    - zkrátka 
všichni, kdo mají chuť naladit se na „adventní vlnu“ trochu jinak.  
Timeline: 27. 11. – 18. 12. 2022 
 
Přijměte naše pozvání k  netradičně strávenému adventnímu období a prolomte s námi „Adventní 
šifru“. Každou neděli bude zveřejněna mapa nové trasy, na níž budou schovány různé drobné úkoly, 
hádanky, odměny - ale hlavně zašifrovaná zpráva! K jejímu rozluštění bude třeba najít na poslední 
trase číselný kód k otevření kouzelné truhlice, v níž se nachází klíč k rozluštění jednotlivých znaků. 
Kdo šifru úspěšně prolomí, toho čeká zasloužená odměna! Nebojte se, nejedná se o náročné terény 
ani složité úkoly, vše je koncipováno tak, aby se vždy jednalo o příjemnou procházku, která bude děti 
bavit. Navíc si v průběhu týdne můžete sami zvolit den a čas, kdy si ji projdete. 
 
Ti, kterým prolomení šifry zkříží nějaká komplikace, a nebudou mít všechny indicie pro úspěšné 
vyřešení, rozhodně nemusí zoufat. Pro děti i rodiče budou na závěr připraveny doplňkové úkoly . 
 

Pokud po cestě za šifrou zjistíte nějakou nedokonalost nebo problém, prosím dejte nám hned vědět 
na FB skupině nebo na mail klubaklubikzastavka@gmail.net. 
 
 

Důležité termíny:  
1.trasa:  Sedlecko 
Zahájení trasy : 27.11.2022 
Ukončení trasy : 2.12.2022 
 

2.trasa:  Bušovice 
Zahájení trasy : 4.12.2022 
Ukončení trasy : 9.12.2022 
 

3.trasa:  Střapole 
Zahájení trasy : 11.12.2022 
Ukončení trasy : 16.12.2022 
 

4.trasa:  Sedlecko 
Zahájení trasy : 16.12.2022 
Ukončení trasy : 18.12.2022 – luštění šifry a vydávání odměn od 13:00 do 18:00 v sedlecké klubovně 
 

Mapy tras včetně GPS souřadnic, nápovědy atd. budou zveřejňovány postupně na FB, obecních 
nástěnkách a na vyžádány zaslány z výše uvedeného klubíkového E-mailu.  
 
Děkujeme a přejeme všem příjemně strávené chvíle. 
Luštění zdar ! 
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