
    Hádanka: Strom  
Strom České republiky,
listy jako srdce má. 
Je symbolem svobody,
zjistíš jak se mu říká?

Začátek: 
Hej hou, 
kam nás nohy dnes donesou.
Tvá cesta již začíná, 
postupně ti tajenku odkrývá. 

Kam dál? 
Za zvukem vlaků se vydej, 
drž si koleje po své pravici, 
pak po zebře přes silnici, 
na rozcestník se podívej.

Vydej se s kroužkem Malý průzkumník přírody městskou divočinou

Délka stopovačky: cca 3,5 km
Časová náročnost: 1,5 hodiny
Doporučené vybavení: vytištěná stopovačka, tužka, může se hodit pití a svačina
Začátek stopovačky: Strom svobody a demokracie (ZŠ Radotín) 
Cíl stopovačky: výhled na Radotín
Přístupnost (MHD): z nádraží Radotín 10 minut pěšky

Ahoj milé děti a rodiče!
Dnes tě já, mlok Čenda, budu provádět místy, 
která mám tuze rád. Přichystal jsem si pro tebe 

tajenku, kterou budeš po cestě moct vyluštit a zjistíš, 
jak se lidově říká stromu, který tu roste. 

Také jsem ti namaloval mapu, abys věděl/a, 
kde se přesně nacházíš.

6

Objevuj krásy Radotína s mlokem Čendou



Kam dál? 
Myší dírou pod koleje, 
pozor, ať tě skejťák nepřejede. 
Podél softballového hřiště se dej, 
nahoru po schodech vystoupej.

Další zebra ti cestu přes silnici ukáže,
na Jelenovskou ulici, to chce špetku kuráže.
K branám lesa dojdi blíž,
hřbitov po pravé straně uvidíš.

Kam dál? 
Stoupej do kopce stále dál,
koncert ptáků uslyšíš opodál. 
Když mezi koruny stromů se zahledíš,
strakapoudí klouzavý let snad uvidíš.
Po červené trase stále běž,
až na kopci křižovatku najdeš.

    Hádanka: Rozcestník  
Znak na rozcestníku ti poradí, 
kde nevěstu s ženichem provdají. 
Starosta své sídlo zde má, 
jak se budova nazývá?

    Hádanka: Informační tabule   
Před tebou se chráněná krajina rozléhá,
plno divokých prasat a srnek tam běhá.
Nejdřív písmeno do tajenky přidej,
teprve pak se do lesa vydej!

    Hádanka:  Křižovatka   
Na křižovatce jsi byl cobydup,
třeba tu najdeš kančí chlup.
Uprostřed křižovatky musíš stát,
spočti kolika směry by ses mohl dát?
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    Hádanka: V zatáčce     
V zimě tu myslivci přikrmují zvěř, 
ovsem, kaštany, žaludy, tomu věř.
Když název této spižírny uhodneš, 
o krok blíž k tajence se dostaneš.

    Hádanka: Informační tabule  
Je dravý a má dlouhá klepítka, 
člověk ho však už živého nepotká. 
Byl to náš prvohorní lovec, 
jak se jmenuje tento členovec?

Kam dál?
Teď čeká tě dlouhá Svatojakubská cesta,
„červená E desítka“ jí říkají lidé z města.
Několik rozcestí bude se snažit tě splést,
nohy tě musí až ke čtyřem břízám nést. 

Lesní borovice drží tu stráž, 
za ní doprava hned se vydáš. 
Z kopce běžíš chvilinku, 
pak zastav se a dej si svačinku. 

Kam dál?
Vpravo cesta k Šachetskému potoku, 
zpívej si přitom zvesela do kroku.
Brzy koryto potoka uvidíš, 
ne vždy však vodu téct uslyšíš.

Jdi pořád rovně, 
drž si potok po levé straně. 
Znak přírodní rezervace tu bude stát, 
ihned doprava nahoru se musíš dát. 
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    Hádanka: Vyhlídka   
Až po okolí se rozhlédneš, 
na lavičce si vydechneš.
Když barvu lavičky odhalíš, 
Hned k tajence máš klíč!
Tajenku odhalíš, 
když barvu lavičky doplníš.

Kam dál?
Teď půjdeš pořád lesem, 
přímo rovně za nosem. 
Dojdeš na křižovatku, kde jsi již byl, 
co jsi po cestě všechno objevil?

Vydej se doprava na červenou, 
pak sejdi malou pěšinou. 
Do cíle se blížíš, 
Radotín shora vidíš.

Kam dál?
Za lavičkou roste borovice vysoká,
tam pod kamenem deník na tebe čeká.

Odhalil jsi název stromu lidový,
oficiálně se mu říká dub pýřitý.
Je v Česku ohroženým stromem,
daří se mu v teplomilných oblastech a je chráněný zákonem.

    Dobrovolná aktivita na závěr: 

Mlok skvrnitý rád žije ve vlhkých lesních lokalitách poblíž vodních toků (např. místního 
Šachetského potoka). Patří mezi živorodé obojživelníky (vajíčka se vyvíjí v těle samice). Samice 
poté naklade larvy do vody a po 3 měsících již vodu mloci opouští. Mimo kladení vajec žijí mloci 
i daleko od vody. Přes den se ukrývají pod kameny, kmeny stromů, v dírách v zemi či pod listy. 
Rádi si pochutnávají na drobném hmyzu, žížalách, stonožkách či slimácích. Mlokům můžete 
pomoci tím, že vyčistíte tůně nebo opravíte kamenné zídky u potoka, kde přezimují.

Hlavní tajenka

Na závěr nám 
prozraď tajenku, 
snad sis s námi 

užil/a procházku 
po venku.  
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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.malypruzkumnikprirody.cz
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