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Rozepiš cifry slovy.

    Hádanka: Technická knihovna 
Před Národní technickou knihovnou stojíš,
jaký je její obvod nevíš. 
Obejdi ji a spočítej kroky,
nejsou to přece jen dva skoky.
Nech si od budovy poradit, 
jaká čísla do políček zasadit!

Vydej se s kroužkem Malý průzkumník přírody městskou divočinou

Délka stopovačky: cca 4 km
Časová náročnost: 1,5 hodiny
Doporučené vybavení: vytištěná stopovačka, tužka, může se hodit pití a svačina
Začátek stopovačky: Národní technická knihovna
Cíl stopovačky: Stromovka v blízkosti Malé říčky
Přístupnost (MHD): metrem A  na stanici Dejvická vyjdete výstupem směr Šolínova, 
Vysoké školy. Odtud je to do Národní technické knihovny cca 4 minuty chůze. 
Nebo lze přijet autobusem do zastávky Dejvická či tramvají do zastávky Lotyšská nebo Dejvická.

Národní technická knihovna

Začátek: 
Krásný den a dobrá nálada,
stopovačka bude paráda. 
Černobílý plánek v ruce držíš, 
možná v  něm šachovnici jak Antonín Engel vidíš.
On architektem byl a plánek části Dejvic připravil.

Ahoj milé děti a rodiče!
Já jsem motýl Eda a lidé mi taky říkají babočka paví oko. 

Dnes tě budu provázet stopovačkou po známých i neznámých 
zákoutích městské divočiny v Dejvicích. Cestou sbírej písmena, 

která ti pomohou vyluštit hlavní tajenku. Pro jistotu jsem ti 
namaloval mapu, kdyby ses chtěl/a ujistit, kde se přesně 

nacházíš. Mapu celé trasy najdeš na konci.

Objevuj krásy Dejvic s motýlem Edou
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Kam dál? 
Vydej se po klikaté  cestě,
k fakulty stavební levému rohu,
když vzhlédneš vzhůru na její střechu, 
při pohledu z observatoře do nebe, 
zůstaneš bez dechu. 

Schody tam vysoko v dálce vedou,
vyskákej po nich pravou i levou. 
Vede tam stromů alej,
doprava cestou se vydej!

Sad po levé ruce, 
první pěšinou doleva, 
jdi ty i celá výprava. 

Uprostřed sadu, 
sehni bradu, 
na pomník veterána z války se zadívej,
a malou chviličku
pozoruj naši Prahu matičku.

    Hádanka: Pomník Jar. Kapalína 

Dříve celá Hanspaulka viniční usedlostí byla, 
dnes mnoho vil od slavných architektů skryla, 
tři kurty vedle vinice, jsou zajímavé velice.
Když název sportu doplníš, 
tak k tajence se přiblížíš.

    Hádanka: Kotlářka – stadion mládeže 

Pohlédni  přes plot na Kotlářku, 
dřív cihelna tu stála jářku.
Vedle Kotlářky břečťanem porostlá zeď, 
když poznáš z čeho je,
další část tajenky rozluštíš hned!

Kam dál?
Pěšina kousek nahoru se vine, 
co noha nohu ze schodů mine,
pokračuj po cestě přes louku,
kde ti dům na stromě ukáže směr, 
tudy by ses dál vydat měl, 
netřeba nářku,
dorazíš na Kotlářku.
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Kam dál?
Doprava podél plotu se dej, 
kamenné sloupky po cestě měj.
Bílou ulicí doleva projdi,
k veliké silnici na přechod dojdi. 

Pak hlavu natoč doprava,
a knihovna ti opět zamává.
Rozhlédni se kolem sebe, 
stromy rostou až do nebe.
Když přímo skrz ně zamíříš,
hned na další park narazíš, 
a tam bronzovou sochu zříš.

    Hádanka:  Socha z bronzu 

Tento slavný vědátor,
nositel Nobelovy ceny za fyziku byl, 
střídavý proud objevil,
a dokonce i v Čechách žil.

    Hádanka: Park Willyho Brandta 

V husté džungli velkoměsta malá oáza se skrývá,
zde spousta blešivců z potůčku na tebe se dívá.
Pohleď na zeď, kde tabule se nachází,
ze které země Willy Brandt pochází? 

Kam dál?
Zády k soše postav se  a rovně na cestu se dej, 
Ale pozor, zebru rychle vyhledej! 
Parkem bude cesta dlouhá, 
objeví se k hraní touha, 
po pravé straně u lavičky,
barevný  panák na skákání,
ti splní všechna rozpustilá přání.  

Parkoviště po pravé straně leží, 
ulice Na Marně mezi vily běží.
Seskákej schody  jeden po druhém,
každým skokem se stáváš větším dobrodruhem.
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CH L U P Á Č E K

    Hádanka: Nádraží 

Když vlak přijíždí, 
stanicí jen projíždí, 
kdyby tady zastavil, 
jakou stanici by průvodčí ohlásil?

Název, co nese tahle stanice,
je muzikální velice. 
Hudební nástroj ukrývá, 
co každé skladbě rytmus dá...  

    Hádanka: Přírodní památka Pecka
Tabule vypráví  pohádku,
jak břidlice padá na hromádku, 
nezapomeň se podívat, 
jak žlutou kytku rostoucí na Pecce nazývat.

Kam dál?
Běž, kde Malá říčka pod zem se ztrácí, 
a poslouchej, jak kolem tebe zpívají ptáci.
V zatáčce spatříš sady a květnaté louky, 
ráj pro motýly a brouky.
Bez těchto míst bychom se neobešli,
živné rostliny by bez pylu těžko vzešly.

Malá říčka slepým ramenem Vltavy je, 
hostí nevídané krásy, 
bobra, kosatce a klasy. 

Kam dál?
Bílou bránou do Stromovky, 
podívat se na vlaštovky,
za mostem najdeš přírodní památku, 
k jejíž tabuli dojdi pozpátku.

Kam dál?
K bráně tenisového kurtu klikatou pěšinou do kopce se vydej,
rozhlédni se do dáli a vlakové nádraží hledej.

Ahoj, já jsem 
chlupáček ...



    Dobrovolná aktivita na závěr: 

Klacíky či jinými přírodninami, které najdeš poblíž, ohranič 
malou plochu na zemi a během 10 až 15 minut pozoruj, 
co se v daném mikrosvětě odehrává za příběhy. Poté můžeš‚
zkusit namalovat či napsat, co jsi tam viděl/a. Pokud chceš, tak 
nám můžeš tvůj příběh či obrázek poslat na mpp@ekodomov.cz :) 

Na závěr mi prozraď tajenku, 
snad sis se mnou užil procházku po venku.

Hledačku spravuje Ekodomov, který provozuje kroužek 
Malý průzkumník přírody. Narazili jste při jejím luštění na nějaký 

problém nebo nemůžete najít deník? Napište nám na mpp@ekodomov.cz.

Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

www.pruzkumnikprirody.cz
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    Hádanka: Malá říčka 
Na stromech okusy od bobra,
pod hladinou nora tohoto nočního tvora, 
jaké stromy má nejradši, 
to mi pověz hledači!

Kam dál?
Teď se otoč na patě,
poslední kroky čekají tě,
pokračuj podél říčky,
spatříš vrbové průlezy u lavičky,
za nimi pod mrtvým stromem,
čeká tam na tebe deník, tak honem.

Hlavní tajenka

Skvělá práce průzkumníku. Děkuji ti, 
že sis našel chvilku času a proletěl ses 

se mnou a poznal místní přírodní krásy :) 

Halóóó, 
tadýýý jsem!
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