
    Hádanka: Kostel  
V centru obce Únětice
barokní kostelík stojí, 
na bronzové desce, 
druhé jméno názvu, co k tajence se pojí. 

Vydej se s kroužkem Malý průzkumník přírody městskou divočinou

Délka stopovačky: cca 3,8 km
Časová náročnost: 1,5 hodiny
Doporučené vybavení: vytištěná stopovačka, tužka, může se hodit pití a svačina
Začátek stopovačky: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Únětice  
Cíl stopovačky: Odpočinkové místo u Zapomenuté vrby, Únětice
Přístupnost (MHD): autobusem č. 355 ze zastávky Dejvická nebo autobusem č. 359 

ze zastávky Suchdol do zastávky Únětice. Odtud to je cca 5 minut 
chůze z kopce dolů po hlavní ulici Rýznerova.

Začátek: 
Krásný to den, 
dnešní stopovačka bude jako živý sen.

Ahoj milé děti a rodiče!
Dnes tě my – dvě ještěrky zelené – budeme provádět 

místy, která máme obě rády. Přichystaly jsme si 
pro tebe tajenku, kterou budeš po cestě moct vyluštit 

a zjistíš, kde žijeme nejradši. Také jsme ti namalovaly 
mapu, abys věděl/a, kde se přesně nacházíš. 
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Kam dál? 
Úzkou a dlouhou ulicí jak špagátek,
projdi  Tichým údolím na začátek.
Cestou potkáš slípky a včelky, 
pozoruj přírodu kolem sebe 
a nechytej lelky.

Na hrázi Dolního rybníka dům s modrými okny, 
dušičky pod hrnky vodník střeží až do tmy.
Pěšinou kolem rybníka tam, kde spousta lavičkek stojí,
od rozcestí u Kyzlíkovy cesty pár kroků tě dělí.

Kam dál? 
Ještě není čas si hrát, 
musíme po stezce pokračovat.
Ulicí U Kapličky mezi domky,
na konci níž uvidíš vzrostlé stromky. 
Záhy doleva po kamenité pěšině se dej,
kolem sebe se podívej,
informační tabuli vyhledej!

Kam dál? /    Hádanka: Obecní úřad 
Za kostelem úzká cesta z kopce, 
po schodech dolů
hle přechod pro chodce.
Přejdi přes něj k obecnímu úřadu
k prvním vratům domu 
pro název ulice 
dojdi si pro radu.

    Hádanka: Naučná tabule 

Pěšina nahoru se vine, 
co noha nohu do kopce mine. 
Kyzlíkova cesta naučné tabule má,
odpověď do tajenky jedna z nich ti dá.
Cestou zvedni hlavu a pohleď,
otevři správný kmen a zvíš  odpověď. 
Stromová knihovna ti napoví,
třetí zprava je ten pravý.

    Hádanka:  Informační tabule 

A kde se teď nacházím?
To nám říká tabule, 
jež Údolím Únětického potoka tě provází.
Na jižních svazích spatříš nevídané krásy,
teplomilné křoviny, skalní stepi a na nich klasy.
Babočka bílé C a otakárek ovocný, 
si tu mezi květy přijdou všemocní. 

Lev ti prozradí jaký stupeň ochrany, 
tu mají stromy nad našimi hlavami.
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    Hádanka: Trojanův mlýn  
Stavení, které před tebou stojí,
dávná historie se k němu pojí.
Trojanův mlýn tu nestál sám,
dva další mlýny mlely opodál.
Náhon a mlýnská kola, 
se před mnoha lety postavila.
Letopočet z fasády doplníš, 
k tajence se tím přiblížíš.

    Hádanka: Informační tabule  
Z jara tu kvákají žáby jako ropuchy a skokani,
v údolí potoka se i kachny prohání. 
Chceš-li vidět žabí rej, 
v období rozmnožování se pod nohy zadívej.

Tento přírodní háj 
je pro zvěř opravdový ráj.
A jak ho lidé nazývaj? 

Kam dál?
Údolím vzrostlých stromů,
vydej se po pěšině dolů.
Zvedni hlavu a kolem sebe se dívej,
nepůvodních exotů si mezi stromy všímej!
Borovice černá tu s akátem neplechu tropí,
stepní oblasti pod tíhou nepůvodních dřevin tiše trpí.

Uvidíš, že Údolí Únětického potoka,
jsou hluboká a divoká.
Co všechno se v nich asi skrývá?
V noci tu divočina ožívá.

Pokračuj vpřed dál, 
tam kde mlynář mouku prosíval.

Kam dál?
Přes lávku za nosem jdi, 
a další informační tabuli najdi.
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    Hádanka: Informační tabule  
Rozcestník máš za zády,
tabule před tebou je plná parády.
Ohrožený druh nesmí utrhnout ani dobrodruh.
Fialové květy jako zvonky a chlupaté jak samet,
když název rostliny doplníš, tajenku hotovou máš hned.

    Hádanka: Alšova vyhlídka  
Vrchol vyhlídky značí modrý čtverec,
krajina vypadá jak by ji maloval umělec.
Vodárenská věž se mezi poli tyčí,
schraňuje vodu a někdy ji využijí i hasiči.

Kam dál?
Modrá značka ta nás těší, 
je pro kola i pro pěší. 
Po levačce je potůček,
k Holému vrchu zbývá jen krůček.

Únětický potok Kozí a Holý vrch rozdělil, 
soutěsku z buližníků tu vytvořil. 

Kam dál?
Modrý trojúhelník ti ukáže kam dále,
na Alšovu vyhlídku na buližníkové skále.
Do strmého kopce stoupej vzhůru, 
neměj z toho noční můru.

Kam dál?
Strmou cestou z kopce dolů,
bacha, měj se na pozoru.
Utrpěl bys velký ztráty, 
když by sis tu zlámal hnáty.

Na druhou stranu potoka přejdi po dřevěné lávce,
pod oázou stromů zasni se krátce.
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Jak se jí říká?



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.

Fotografie: samice ještěrky zelené – Uoaei1, commons.wikimedia.org, licence CC; samec ještěrky zelené – Bergadder, pixabay.com 

www.malypruzkumnikprirody.cz

    Hádanka: Velký strom 
Největší jedinec u nás svého druhu,
nedostal medaili za zásluhu. 
Dosud nebyl vyhlášen jako památný strom,
 v roce 2014 ale přišel zlom.
Slavnostně strom pasovali, 
jaké jméno mu dali? 

Tajenka je odhalena,
a tvá mise ukončena. 
Pod mostem na okraji,
deník a pero tě tam čekají. 

    Dobrovolná aktivita na závěr: 

Ještěrky jsou studenokrevní živočichové, kteří s námi svůj život sdílejí už od pravěku. Najít je 
můžeme v nejrůznějších typech prostředí od vřesovišť, přes slunné louky, stinná křoviska až po 
tzn. živé zahrady. Všechny ještěrky žijící u nás včetně všech jejích vývojových stádií i sídel jsou 
zákonem chráněny a patří mezi silně až kriticky ohrožené druhy. Chcete-li na zahradu přilákat 
i ještěrky či slepýše, vyhraďte jim slunný kout s menší hromadou kamení. V dutinách mezi nimi 
se brzy zabydlí. Pokud některé dutiny vyplníte pískem nebo třeba drtí ze ztrouchnivělého dřeva, 
mohou zde tito živočichové i vyvést potomstvo a dlouhodobě vám pomáhat s likvidací slimáků. 
Pokud chceš, tak nám můžeš tvůj příběh či obrázek poslat na mpp@ekodomov.cz :)
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Hlavní tajenka Na závěr nám 
prozraď tajenku, 
snad sis s námi 

užil/a procházku 
po venku.  



Legenda

cesty a silnice

zastavěné plochy

zeleň

potok vodní plocha

trasakostel

obecní úřad

vyhlídka

autobusová zastávka Únětice

skály
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