
 

 

  Po této šifře následuje turistický bonus.  
  Viz websystém. 

 

 

  

4. šifra, kód: DENÍČEK 

  

Začínám si psát deníček, protože prý mám být více jako člověk. Nevím tedy proč, ale teď jsem na 12 dní přidělen 

k novému páníčkovi, tak to vyzkouším aspoň stručně. Prý mě bude brát každý den na procházku a učit mě 

poslouchat, zkusím to chvíli podle něj a uvidíme. 

 

Den první: Šli jsme do divného parku, připomínal mi moji oblíbenou křižovatku. Všechny cesty ale písečné, jaké 

krásné překvapení!  

 

Den druhý: Zase nějaký park, ale tenhle byl nějaký ošklivý. V půlce byly ty hnusné pichlavé kytky a v druhé voda. 

Koupat se mi nechtělo, tak jsem se jen prošel mezi a chtěl jít domů.  

 

Den třetí: Pořád samé parky, asi jinam nepůjdeme. Uprostřed běhala dokolečka veverka. Chtěl jsem si s ní hrát, 

ale páníček mě nepustil, že prý tam nevede cesta nebo co. Po čem asi běhala ta veverka?! 

 

Den čtvrtý: Tenhle má dokonce tři části, ale jsou moc stejné. Mám radši, když můžu běhat cik-cak, ale stejně jsem si 

je rovnou označkoval. Prý se to nedělá, ale jak bych poznal svoje nové území? 

 

Den pátý: Podobný jako dřív, ale bez pichlavých kytek, hurá! Asi pochopil, že se mi tam nelíbilo. 

 

Den šestý: Nejlepší park, kde jsme zatím byli! Tolik cestiček a křižovatek pohromadě jsem ještě neviděl. Super! 

 

Den sedmý: Asi mě chce naštvat, zase ten samý park s pichlavkami. Tentokrát si nějaké utrhl. Myslel jsem, že se mu 

taky nelíbí a chce je vyhubit, ale on je potom dal nějakému dalšímu dlouhovlasému člověku. 

 

Den osmý: Zase nějaký pravidelný, ale našel jsem tu jen pět stejných částí. Snad jich bude příště ještě víc. 

 

Den devátý: Zakřikl jsem to, zas jenom dvě části. Jen co jsem viděl ty pichlavé kytky, chtěl jsem skočit do vody, ale 

žádná tam nebyla. Zrada! 

 

Den desátý: Říkal, že jdeme jinam, ale tady už jsme byli, já to poznám! Označkoval jsem si totiž obě cesty co tu vedly. 

A pak, že to k ničemu není! 

 

Den jedenáctý: Asi mu docházejí nápady, zase jen jedna cesta, aspoň, že vybral ten bez kytek. 

 

Den dvanáctý: Na závěr si pro mě schoval nějaký divný. Uprostřed cesty parkem jsem mu utekl a chtěl si zaplavat, ale 

byl jsem na druhé straně moc rychle. A to jsem na začátku viděl tolik vody.. nevadí, třeba mě příští páníček vezme 

na moře a tam si téhle zábavy užiji víc. 

 

 


