
  

Knihovna za soumraku 
CO SE CHYSTÁ? 
Podvečerní hra ve stylu únikovky pro kluky a holky z 2. – 4. tříd! 

CO BUDEME DĚLAT? 
Pokusíme se rozlousknout záhadu za pouhých 60 minut. 
Znepokojivé stopy vedou napříč potemnělou knihovnou. S sebou 
si vezmi baterku a důvtip. Budeš namáhat mozkové závity a 
testovat svoje detektivní schopnosti. 

JAK PROGRAM PROBÍHÁ? 
Sejdeme se v pátek 8. dubna v knihovně, v oddělení pro děti a 
mládež. Přesný čas obdrží každý detektiv po uzavření 
přihlášek; vytvoříte šestičlenné týmy, pátrat se vydáváme       
v 18, 19 a 20 hodin. Na vyřešení záhady budete mít pouhou jednu 
hodinu. 
 
Přihláška – odevzdej v knihovně do středy 6. dubna do 12 hodin! 

 

Jméno účastníka: ........................................................................   Věk:  ........................... let  
 

Zakroužkuj čas startu, který by ti nejvíc vyhovoval: 

18 hodin / 19 hodin / 20 hodin 
(Pouze orientačně, budeme brát v potaz při sestavování týmů) 

 
Půjde s tebou kamarád/ka? Chcete být v jednom týmu? Napiš nám, jak se jmenuje: 
 
 ..................................................................................................................................................  
 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 
  
Jméno:  .....................................................................................................................................  
 
Mobil:  ............................................  E-mail:  ...........................................................................  
 
Datum:  ............................................  Podpis zák. zástupce:  ................................................  
 

pátek 8. dubna 2022, 18-21 hod.   
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