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Milé děti a rodiče, 

prosím vás, neodnášejte si skřítky do svých domečků nebo zahrádek. 

Pokud se vám líbí, vyfoťte si je anebo řekněte kamarádům, ať jdou 

hledat skřítky také. 

Pokud mi pošlete fotografie z vašeho hledání, budu rád. 

 

 

ˇ 
 

       Freedom Art - centrum volného času v Nedvědici 



Ahoj holky, ahoj kluci!  

Dlouho jsme se neviděli. Je tu bez vás všech na Freedomu takové smutno… Chtěl bych vám 

něčím udělat radost a poslat vám i takový malý dáreček. Nejprve vám ale budu vyprávět příběh, 

který jsem ještě nikdy nikomu neřekl. 

Když jsem byl ještě malé medvídě, povídal mi můj dědeček krásný příběh o skřítcích, kteří 

již po mnoho staletí stráží celou Nedvědici. Mají svoje tajné skrýše a každý plní svůj důležitý 

úkol. To jsou věci, že? Také jsem tomu nemohl vůbec uvěřit a přemlouval jsem dědečka, že je 

nutně potřebuji vidět, aby mi prozradil, kde je najdu.  

„Musíš být trpělivý,“ řekl tehdy dědeček, „skřítci opouští svoje skrýše jen na pár dní v roce 

a těm, kdo na ně věří se dokonce i ukážou.“ Byl jsem jako na trní! „Ale kdy to je dědečku? Kdy 

je můžu vidět?“ Dědeček na mě šibalsky mrknul a odpověděl skoro až hádankou. „Když zima 

slábne a jaro se s jistotou blíží, tehdy se kouzlo stane a skřítci na svět míří.“ Několikrát jsem si 

dědečkovu nápovědu zopakoval a pak mi to došlo! „Dědo, vždyť to je teď!“ Radost z rozluštění 

hádanky ale za chvíli vystřídal smutek, pořád jsem nevěděl, kde skřítky hledat. Dědeček se 

rozhlédl kolem, jestli nás nikdo neposlouchá, naklonil se ke mně a zašeptal: „Možná by ti 

v hledání mohla pomoci tato mapa. Dal mi ji kdysi můj děda, jemu zase jeho děda a… teď je 

Tvoje! Dávej na ni pozor, ať ti přinese štěstí a až budeš velký, předej ji zase někomu dalšímu, 

kdo by chtěl poznat kouzelný svět nedvědických skřítků.“  

Mám tedy mapu už dlouho schovanou a teď bych ji rád dal vám. V mapě najdete zaznačená 

místa, kde se skřítci v těchto dnech objeví. Vašim úkolem je skřítky vypátrat, zjistit jejich jména, 

která snadno u každého skřítka najdete, zapsat si jméno do tajenky a vyplněnou tajenku vhodit 

do poštovní schránky u Freedom Art centra. Nezapomeňte se podepsat a připsat telefon a email 

na maminku nebo tatínka. Za správně vyplněnou mapu vás odměna nemine. 

Přeji Vám hodně štěstí při pátrání po skřítcích. Buďte opatrní, nevyplašte je, aby se neutekli 

schovat dříve, než je najdou všechny zvídavé děti. Seznamte se s nimi, zašeptejte jim svá tajná 

přání, povězte jim, co krásného se vám povedlo nebo se svěřte s tím, co vás třeba i trochu trápí. 

Skřítci svojí kouzelnou mocí zvládnou spoustu zázraků.  

   Těším se na Vás! Snad se už brzy potkáme! 

       Váš Artík!  

 



NÁPOVĚDA 

1. Freedom Art – Dva skřítci, kteří jeden bez druhého nemůžou být, stráží místo, kam vedou 

vaše kroky za zábavou a volným časem. Hledejte v místech, kde indiáni zanechali svůj 

čarovný totem a zapiš jméno, co najdeš. 

        A           

 

2. Cukrárna – Skřítek, jehož jméno musíte zjistit, má sladký úkol! Bez jaké pochoutky si 

nedovedeme představit parné léto? Přesně tak! I zmrzlinu musí někdo hlídat a 

kontrolovat.  

         

 

3. Císařská studánka – Tady se nám ukrývá skřítek, který dětem každý večer posílá krásné 

pohádkové příběhy. Slyšeli jste někdy nějaký? A co jméno - našli jste?  

           

 

4. Studánka Korejtko – Nedaleko na skále stojí hrad, který ukrývá nejedno tajemství. A 

nebyl by to správný hrad, kdyby se někde v okolí neukrýval poklad. Vypráví se o něm 

spousta příběhů, ale nikdo ho nikdy nenašel. A víte proč? Střeží ho totiž důležitý skřítek.   

           

 

5. Studánka Slovanka – Okolo Studánky na jaře a v létě kvete spousta krásných květin a 

léčivých bylinek. Věděli jste, že se o ně stará skřítek s kouzelnou konvičkou? Jeho jméno 

musíte určitě zjistit. 

        

 

6. Pomník – Že jste tudy šli už mnohokrát a skřítka jste nepotkali? A kdo myslíte, že by zařídil 

všechny ty krásné květiny a pohlídal, aby nikdo pomník neničil?  

        

 

 



7. Fotbalové hřiště – Je to tak! I tady se skrývá jeden ze skřítků. Sleduje každý zápas i trénink 

ze střídačky a hlídá, aby se nezapomínalo na pravidla a férovou hru. Už znáš jeho jméno? 

       

 

8. Školka – Malé děti ve školce hlídají hned tři skřítci. Nehnou se však od sebe ani na krok 

jako správní kamarádi. Jsou to ale malí lumpíci a umí se dobře schovávat!  

      

 

          

 

       

 

9. Rybník – Děti, které teď vyrazily na rybník bruslit, byly v těch nejlepších rukách. Skřítek 

ohlídá tloušťku ledu a děti na led vpustí, jen když je bezpečno. Jmenuje se … 

         

 

10. Čistička – Tady skřítek vykonává moc důležitou roli. Kontroluje, aby se voda pročistila 

přesně tak, jak má. Ukrývá se tam, kde by mohla být menší studna. 

          

 

11. Nádraží – I na nádraží se bez skřítka neobejdou. Bez něj by žádný vlak neodjel. Dokonce 

i autobusy má na starosti. Vidí hezky na koleje a když začne jaro, rostou kolem něj kytičky. 

           

 

12. Krčín – Skřítek, kterého najdete u dřevěného mostu, zná skoro celý svět! Plul po mořích 

a oceánech a vodu zná jako nikdo jiný. Poslouchá šumění a hlídá, aby voda z řeky 

nezaplavila domečky.  

         

 



13. Sokolovna – Skřítek pomáhá na každé akci, která se tu pořádá. Připravuje pohoštění a 

taky rád ochutná kousek každé dobroty. Zná tu každý vchod i východ, ale nejraději má 

ten zadní. Už jste ho našli? Jmenuje se … 

         

  

14. U hřbitova – Věděli jste, že o každou kytičku, kterou na hřbitov přineseme se stará hodný 

a pracovitý skřítek. Má rád západy slunce a křížek, ke kterému může dát každý kytičku. 

Buď na hřbitově potichu a neutíkej.  

           

 

15. Kovářova louka – Tolik krásných květin tu na louce přes léto kvete a bez včeliček, které 

květiny opylují, by to nebyla ta správná louka. I tady však vše hlídá skřítek, který žije 

v blízkosti medvíďat. Už jsi ho našel a rozluštil jeho jméno?  

          

 

Až budeš mít všechna 

jména vyhledána, 

napiš sem své celé jméno, 

telefon a email  

na maminku nebo tatínka. 

Rád obdaruji každého! 



 

Moje celé jméno je: 

……………………………………………. 

Je mi …………. let 

Bydlím: ………………………………. 

E mail na mámu nebo tátu 

je: ……………………………………….. 

A telefon: ………………………….. 

 

 

TEĎ UŽ JEN VHOĎ MAPU DO SCHRÁNKY U 

BRANKY CENTRA FREEDOM ART                   

A JE TO! 



Napovím i malým školkovým ….  

    

     

   

   
Freedom Art z.s. 

Nedvědice 247, 592 62 

Email: freedomart@centrum.cz 

www.freedomart.cz 

mailto:freedomart@centrum.cz

