Dohledávky
Odpovědi pište do prázdného místa vedle otázek. Buďte struční, ale co nejpřesnější.
Joachim Barrand
Joachim Barrande byl francouzský inženýr a paleontolog, který se stal celosvětové známým vědcem
svým průzkumem geologických útvarů a zkamenělin ve středních Čechách. Do Chuchle si chodil pro
zkameněliny k robotníkům Pacoldovy vápenky, která ze zde přítomného vápence vyráběla vápno.
Barrandovské terasy a bazén
Když podnikatel Václav Havel v roce 1924 navštívil San Francisco, uchvátil ho vyhlídkový restaurant
“Cliff House”. Po návratu do Prahy proto pověřil architekta Maxe Urbana vyprojektováním podobné
restaurace. Zářivě bílý objekt s rozhlednou byl otevřen již po šesti měsících stavby v roce 1929.
Otevření teras pod sloganem “Za Prahou a přece v Praze” sem již v první den přilákalo 50 tisíc
návštěvníků. O letních nedělích se tu podávalo až 3 tisíce obědů. Původně zamýšlený lidový podnik
se stal dostaveníčkem pražské smetánky a filmových hvězd z blízkých filmových ateliérů. Mezi časté
návštěvníky patřil Oldřich Nový, Vlasta Burian, Svatopluk Beneš nebo Adina Mandlová. Celý projekt
několikrát posloužil jako exteriér pro filmy. Jak to na Terasách v dobách jejich největší slávy žilo,
můžete vidět ve filmu Vladislava Vančury “Před Maturitou”. S areálem bazénu byla restaurace
spojena schodištěm a lanovkou. Kromě bazénu se závodními drahami a skokanským můstkem tady
bylo i brouzdaliště, deset tenisových kurtů, loděnice s jachtami a kanoemi, písečná pláž s plovárnou,
klubovna na pontonech, basketbalové a volejbalové hřiště. Tribuny nabízely místa až pro 4000
diváků. Nevýhodou bazénu ale bylo, že tam slunce mohlo jen dopoledne. Proto byl bazén zavřený už
dávno před restaurací v roce 1955.
Od paláce Lucerna jezdili do Teras až do půlnoci levné autobusy provozované firmou Havel.V roce
1939 sem dali nacisté postavit přímou železnici a podnik změnil osazenstvo. Kvůli poloze
(Barrandovské terasy se nacházejí ve výšce 302 metrů) byli Terasy použité Wehrmachtem pro zřízení
pozorovatelný a lokalizaci protiletecké obrany.
Po válce se sláva Teras vrátila, ale již v roce 1948 byly znárodněny s tím, že budou přeměněny z
místa dekadentní buržoázní zábavy na rekreační centrum pro pracující lid. Místo lidu se sem dostaly
jen pohlaváři tehdejšího režimu a protože se do Teras neinvestovalo, začaly upadat.
Po 1989 byl podnik v restituci navrácen bratřím Ivanu a Václavu Havlovým. Oba své podíly převedli
na své manželky. V roce 1993 tu byla vyhlášena památková zóna, ale už v roce 1994 se zavírá
Francouzská restaurace a v roce 1997 potom celý areál. V krátkém čase byl zničený vandaly. Podle
posledních zpráv zde současný majitel, kterému Terasy Dagmar Havlová prodala, plánuje výstavbu
luxusního hotelu podobného půdorysu jaké měly Terasy kdysi.
Dostihové závodiště
Závodiště, díky kterému vstoupila Chuchle v obecnou známost, bylo otevřeno 28. září1
 906, jen
necelý měsíc potom, co bylo kvůli povodni zcela pod vodou. V roce 1911zde při historicky prvním
dálkovém letu Pardubice-Praha přistál se svým letounem Blériot XI inženýr Jan Kašpar. První
Československé derby se zde běželo jen 10 let poté. Za Pražského povstání v květnu 1945byly po
výbuchu vlaku s municí zasaženy stáje dostihových koní. Tři zemřely. Dva dny před požárem zde
přišel o život úspěšný dostihový trenér (jméno viz. stanoviště 114). Když se i přes zákaz vycházení
pokusil sehnat krmení a pití pro koně, byl zastřelen ostřelovačem. V roce 1985byly strženy staré
dřevěné 
secesnítribuny a postavena nová železo betonová tribuna s kapacitou 4000 sedících diváků.
Historické události od doby vzniku závodiště v roce 1906 zachycuje vkusně upravená stěna u vstupu.

101

Komu je věnována pamětní deska?

Barrand

102

Kolik skokanských můstků se zde zachovalo z původního
bazénu?

12

103

Jakou náladu má žlutý kosočtverec?

smutnou

104

Co má oblečeno socha ženy? Ke které soše je otočena?

plášť, hrbáč

105

Jaký druh ptáka pozoruje okolí ze střechy domu?

Sova

106

Co zde bylo dříve umístěno? Pokud nevíte, zeptejte se
místních.

tank

107

Komu patří objekt pozorovací sítě?

státu

108

Jaké zvíře je na fasádě domu č. 42?

lev

109

Kolik je na cedulích u voliér siluet sov?

6

110

Které prsty míří vzhůru na ruce na památníku nad nápisem
"Věrní zůstaneme"?

prostředníček, ukazováček a
palec

111

Jaká dvě písmena označující římské číslice jsou na kameni?

LC

112

Jakou barvu má dřevěná pastelka na dětském hřišti?

červenou

113

Napište součet dvou čísel z červených tabulí (nad tabulkami
,,1a” a ,,3a”)? Co je na součtu zajímavé?

1103 - je to prvočíslo

114

Jaké je jméno trenéra dostihových koní, který byl jednou z
obětí květnové revoluce v roce 1945? Viz také stanoviště
110.

Karel Šmejda

115

Jaká je maximální povolená rychlost podle značky na
bráně?

10km/h

116

Kdo hlídá psí boudu?

trpaslík

117

Jaká lidová písnička vystihuje zdejší kovovou schránku?

Jede, jede, poštovní
panáček

118

Jak zní pozdrav, kterým se rybář v oznámení na stromě
loučí?

Petrův zdar

119

Kolikrát se při stoupání po schodech na vyhlídkovou plošinu
věže otočíte kolem své osy?

2x

Branický most
Nejdelší železniční dvoukolejný železobetonový most Evropy dostavěný r. 1955, který byl v provozu
až od r. 1964, je delší než 910 metrů. Díky absenci koncepce byl silně předimenzován. Západním
obloukem končí před chuchelským tunelem. Uprostřed tohoto oblouku byla vystavěna odbočka na
uvažované protažení trati dalším tunelem, jenž měl být vyhlouben pod Barrandovem směrem na
Prokopské údolí. Dlouhá léta po dostavení byla tato masivní stavba nevyužívána – nakonec byla
využita pouze jedna kolej 14m širokého mostu, nejčastěji jako mamutí „lávka pro pěší“. Pro ty je

uprostřed mostovky vytvořen chodníček chráněný po obou stranách plotem – dnes v žalostném stavu.
Pokud si chcete most projít i mimo oficiální chodníček, doporučuji ostražitost – části mostovky totiž
chybí.
Ledárny v Braníku
Secesní průmyslový areál z let 1908–11, podle projektu architekta Josefa Kovařoviče sestává z
mohutného skladu ledu a dalších technických a administrativních budov. Sloužily do roku 1954, od
roku 1964 jsou chráněnou památkou. Kromě mohutné budovy skladů ledu, projektované na 20 000
tun, tvoří komplex budovy dvou strojoven, výtahy, skladiště na ledařské nářadí, kovárna, kotlárna,
zimní suterénní stáje a letní stáje pro 120 koní (nad stájemi byly seníky), ohřívárny pro zaměstnance,
kanceláře a byty. Výška lednice je 14 m, délka 52 m a šířka 43,9 m. Z vltavské laguny dopravovaly
led 3 dopravníky. Izolaci tvořily silné vzduchové a korkové vrstvy. Ventilaci zajišťovalo 13 ventilačních
věžiček, důmyslný byl i systém odvodu vody z tajícího ledu. Fasády původních objektů jsou jednotné
v pozdně secesním stylu. Lednice byla plněna během cca 40 zimních dní a led zde uložený vystačil
až do konce léta. Bloky ledu rozvážely koňské potahy do pražských pivovarů, hostinců a dalších
zařízení vyžadujících chlazení potravin. Provoz byl ukončen s vybudováním Slapské přehrady, po
kterém přestala Vltava zamrzat. Od ledna 1994 je objekt v soukromých rukou, slouží převážně jako
sklady a dílny, konají se zde koncerty a dál chátrá.
Společenský pivovar pražských sládků
Novorenesanční areál pivovaru byl vybudován v letech 1898–1899 sdružením majitelů a nájemců
malých pražských pivovarů. Architektem byl Jan Klecanský, autorem loga Mikoláš Aleš.
Na konci 19. století se spojilo 13 sládků z malých, těžko konkurenci odolávajících, pražských pivovarů
a založili v roce 1898 v Braníku Společenský pivovar pražských sládků, čímž navázali na tradici
chmelařství a pivovarnictví v této, kdysi samostatné obci. Nedaleko místa nového pivovaru fungoval
od 17. století Dominikánský pivovar ve starém dominikánském dvorci. První várka byla uvařena 5.
září 1900. Do výstavby vyšehradského tunelu dodával pivovar pivo do Prahy zejména po vodě – měl
vlastní parníky i přístav. Pivovar přežil hospodářské krize i nacistickou okupaci, i když v letech 1942
až 1946 byl jeho provoz zastaven.1. ledna 1948 byl znárodněn a v roce 1958 začleněn do národního
podniku Pražské pivovary. V roce 1976 byl areál zapsán do Státního seznamu nemovitých kulturních
památek. V roce 1992 vznikla společnost Pražské pivovary, a. s. vlastnící pivovary Staropramen a
Braník. Výroba piva v pivovaru Braník byla ukončena na konci ledna 2007 a výroba značky Braník
pokračuje v pivovaru Staropramen na Smíchově. Opuštěný areál v roce 2007 zakoupila firma,
plánující z něj udělat rezidenční komplex.
Kaple svatého Bartoloměje
Kaple svatého Bartoloměje je pozůstatkem hospodářského dvora, který v těchto místech stával od
středověku. V 15. století dvůr patřil pražskému špitálu sv. Bartoloměje, který nechal vystavět kapličku
zasvěcenému stejnému světci. Později dvůr zanikl a kaple byla barokně přestavěna. Dnes stojí
osamocena ve stínu betonové lávky pro pěší přes rušnou Modřanskou ulici.
201

Jaký letopočet je napsán na průčelí ledáren?

1910

202

Kolik andělů je na průčelí Branického pivovaru?

2

203

Kolik různých typů lodí je nutné postavit do dřevěného
hracího pole, když si tuto hru chcete zahrát?

6

204

Jak se jmenuje dům?

Mária

205

Jaká logická hra se zde dá zahrát?

piškvorky

206

Kteří umělci podle plakátu vystoupí na akci která se dnes
koná zároveň s Jarními toulkami?

Jaroslav Uhliř, Žlutý Pes

207

Jaký násobek stovek mají společná čísla, která číslují sloupy
na mostě?

3

208

Jaká postava stojí na pokladně minigolfu/fotbalgolfu?

pirát

209

Co drží v ruce svatý Bartoloměj na jeho vyobrazení v kapli?

knihu

210

Jaký symbol je v kruhové betonové bráně do domu?

peace

211

Jaké rasy je (nejpravděpodobněji) pes, na kterého si zde
musíme dát pozor?

Podle cedule Český klub
chovatelů Bulteriérů zřejmě
Bulteriér

212

Z jakého materiálu jsou horizontálně zavěšené tyče v
stromovém porostu před bytovkou?

bambus

213

Pro koho se poběží za týden?

kuře

214

Kolik zelených podkov je u vchodu do přístřešku?

27

215

Jaký tvar má secesní klika k bráně opuštěného domu?

anděl/křídla

216

Jak se jmenuje prasátko co zde chovají?

Máťa

217

V jakém období se podle tabule rozmnožují skokani hnědí?

březen - květen

218

Jaký nápis je na pumpě?

Voda není pitná ani po
převaření

Modřanská vinice
Modřanská vinice (dříve nazývaná Arcibiskupská vinice) se rozkládá na ploše asi 1,5 hektaru na
jihozápadním svahu v nadmořské výšce 198 až 232 metrů. Jedná se o nejjižnější pražskou vinici.
První zmínky o pěstování vinné révy v Modřanech pocházejí z darovací listiny Soběslava II. z roku
1178. V roce 1499 a 1551 vylisovali zdejší vinaři tolik vína, že jej nebylo kam lít. V roce 1576 spálil
poslední dubnový mráz všechny vinice v okolí Prahy. Pohromou byl taky rok 1929, kdy vinice vymrzla
během velkých mrazů, a již nebyla obnovena. Až v roce 1987 získal tento pozemek Český svaz
zahrádkářů ZO Vinice, jehož členové se rozhodli zde vinici obnovit a z první úrody se těšili již v roce
1989. V současné době je zde prostor asi pro 16 500 keřů.
Součástí areálu modřanské vinice je i památkově chráněný viniční dům postavený v roce 1801.
Částečně roubená venkovská usedlost z období klasicismu byla využívána při sklizni hroznů, přípravě
vína a jeho uskladnění. Zanedbaná stavba byla v roce2014 obnovena. Zrekonstruované prostory
přízemní části slouží dnes jako obřadní síň. V podkroví byla umístěna expozice historie městské části
Prahy 12 a část je upravena pro potřeby výstavní galerie. V sousedství domku, který je replikou
stodoly je malá kavárna.
Zvonice
Na návrší nedaleko kostela Nanebevzetí Panny Marie stávala původně dřevěná zvonice neznámého
typu. Dnes na tomto místě stojí nízká zděná hranolová zvonice. Ta byla vystavěna v době baroka v
roce 1754. Ve zvonici byly dva zvony: Jan Nepomucký a Václav z roku 1754 vážil 407 kg a Marie z

roku 1850 o váze 328 kg. Zvony, které byly po první světové válce nahrazeny, byly v roce 1942 opět
zrekvírovány, tentokrát pro potřeby německé armády.
Přívoz Lahovičky - Modřany
Přívoz propojuje hustě osídlené Modřany s rekreační oblastí kolem Berounky a Chuchle. Nasazena je
malá krytá motorová loďka s kapacitou 12 cestujících. Jezdí v pravidelném intervalu 20 minut denně
od 7 do 19 hodin. Podle potřeby se však intervaly zkracují. Již od středověku existoval Lahovický
přívoz z Lahoviček do Komořan, který byl součástí obchodní cesty z jižních Čech do Prahy a ve 3.
čtvrtině 19. století měl klíčový význam pro zásobování modřanských průmyslových podniků.
301

Jakou známou společenskou hru si lze zahrát na betonovém
obdélníku?

twister

302

Z jakého roku je fotografie modřanské vinice a cukrovaru na
informační ceduli?

1870

303

Jaké 3 barvy jsou na lezecké stěně u budovy?

bílá, oranžová, šedá

304

Jak se jmenuje vila?

Duino

305

Jaké jméno je uvedeno pod citátem na soše vojáka?

Ladislav Kunte

306

Výtvoru kterého živočicha se nejvíc podobá hrací prvek na
zahradě domu?

pavouka

307

Který superhrdina sedí uprostřed kolotoče?

Spiderman

308

Která 3 zvířata jsou pod modrým křížem?

papoušek, kočka, pes

309

Jaký dopravní prostředek připomíná okrová budova (zaměřte
se na tvar oken)?

loď/archa

310

Co se zde staví?

rybník Lipiny

311

Jaký hudební nástroj najdeme na hřišti?

xylofon

312

Kolik kamenných křížků se nachází v prostoru před
kapličkou? (tolerance 1 křížek)

14

313

Čemu je věnováno bludiště nakreslené na zemi?

kráse tohoto místa

314

Jakou rychlost vyvinou pravěcí živočichové, o kterých se
můžete dočíst na poutači k fitness aktivitám?

60km/h

315

Co je vyobrazené na graffiti? Kočka, žena, Ruikova kostka
nebo vinná réva?

žena

316

Jaké je číslo tenisového kurtu nejblíže k cestě?

7

317

Co je napsáno na modrém betonovém zátarasu?

quick step

318

Kdo hnízdí na zahradě tohoto domu?

čápi

Letiště Točná
Už od dvacátých let se na svahu nad Zbraslaví občas objevoval provoz bezmotorových letadel. V
roce 1934 vznikla v Modřanech pobočka Masarykovy letecké ligy, která využívala k plachtění okolní
svahy. Na jaře 1946 vzniklo na Točné Plachtařské výcvikové středisko Českého národního aeroklubu
(ČNA) a současně byla zahájena výstavba letiště na pozemku, kde se nachází dodnes. O rok později,
v roce 1947, získal klub motorový letoun Polikarpov Po-2 a později letouny Aero C-104 a Piper Cub z
přebytků americké armády. Z několika kluzáků v prvních poválečných letech se letadlový park rychle
rozrostl na více než dvacet bezmotorových letadel na počátku let padesátých. Od roku 1989 provoz
na letišti pomalu ustával. Nevyřešené vztahy s majiteli pozemků pod dráhou navíc vedly k tomu, že
dráha byla zkrácena na 550 metrů. V roce 2010 bylo letiště uzavřeno, aby mohla být zahájena jeho
celková rekonstrukce s cílem vytvořit na letišti zázemí pro kolekci letu schopných historických letadel.
Nový majitel, vyřešil pozemkové problémy a letiště tak mohlo být v roce 2011 otevřeno s historicky
nejdelší dráhou o délce 870 metrů.
401

Jakým geometrickým útvarem je lemována fasáda domu?

kosočtverce/otočené čtverce

402

O přínosu jakého ovoce je vtipná informační tabule?

jablka

403

Jakým předmětem zatarasil majitel krajního domu přístup na
pozemek autem?

betonovou skruží s květinami

404

Na jakém hmyzu si zde děti hrají?

beruška

405

Kdo na tabuli běží za včelou, která jede na kole?

šnek

406

Pro kolik osob je určen stroj na cvičení s kódovým
označením TQ-616B1?

2

407

Pro koho je určeno hřiště?

psy

408

Jaké dřeviny mají 4% zastoupení v lese Kamýk?

habr obecný, trnovník akát

409

Které dřevěné zvíře se nachází na dětském hřišti?

divočák

410

Jaké číslo je na sloupu elektrického vedení?

39

411

Co je napsáno na střeše bílé haly, která je odsud vidět
směrem na západ?

The Prague British School

412

Která dvě zvířata se schovávají před orlem?

králík/zajíc, veverka

413

Kolik modrých tyček je na prolézačkách?

9

414

Jména kterých sportovců jsou zvěčněná na boku dráhy?

Matyas Kulich, Eva Samkova

415

Jaké písmeno připomíná dřevěná socha v areálu zahrady
školy?

A

416

Koho vyobrazuje kamenná socha vedle pramene?

žabí muž

417

Jaké barvy jsou použité na nápisu "Prague Tocna Airport" na
hlavní budově.

bílá, žlutá

418

Kolik neprasklých desek je na mostku přes potok (nápověda
prvočíslo)?

13

Zátiší v Hodkovičkách
Zátiší je satelitní městečko lázeňského typu, jakých v Praze ve druhé polovině 19. století vzniklo
několik. Dnes klidné místo s vilami, Diagnostickým ústavem, Pronatálním ústavem a Střediskem
výchovné péče zaměřené na psychosociální problémy dívek ve věku 15–18 let bylo kdysi letoviskem
vyhlášeným zahradními hostinci. Jeden z nich - hostinec „V zátiší“ - dal této části Modřan s vilami v
neorenesančním stylu i jméno. Za první republiky, kdy prožívalo Zátiší zlatou éru zde byli kromě vil,
hotelů a přímého spojení k nim z města i Šuber-Rucklovy lázně.
Villa Voyta
Tento hotelový komplex neodmyslitelně patří k původní zástavbě pražské čtvrti Lhotka, kde již v roce
1912 otevřeli manželé Vojtěchovi vilu s restaurací. Označení Daliborka získala podle jména
nejstaršího vnuka Vojtěchových. Mezi první pravidelné hosty patřil také malíř Mikoláš Aleš. Ve
třicátých letech byla Daliborka prodána. Stejnojmenná restaurace pak fungovala po druhé světové
válce až do osmdesátých let minulého století. Novodobá historie hotelu začíná v devadesátých letech
dvacátého století, kdy budova prošla unikáltní rekonstrukcí a opět se secesní restaurace a hotel
otevřel veřejnosti tentokrát pod názvem Villa Voyta.
501

Jaké procento lidí vidí svět pozitivně? Hledejte uvnitř srubu.

75%

502

Jakému sdružení pomáháte vhozením věcí do tohoto
sběrného kontejneru?

Fond Ohrožených Dětí
Klokánek

503

Název jaké květiny je vyrytý na ptačí budce?

koniklec

504

Kolik sošek zvířátek je v zahradě?

3

505

Kolik druhů motýlů zde bylo podle tabule nalezeno?

190

506

Jak se jmenuje klasicistní vila?

Lallota

507

Kolik nohou je na hliněných destičkách na zdi u kostela?

1

508

Čemu se majitelé domu kdysi věnovali? Nápověda: Golem.

videopůjčovna, prodej
nábytku

509

Co je napsáno na vrchu modrého hydrantu?

krammer, wr. neustadt

510

Jaké zvíře připomíná kování secesních laviček?

had

511

Kolik oken je na panelovém domě z východní strany (bez
oken a prosklených částí u vchodových dveří)?

460

512

Jaka známá postava se nachází na reklamě na autoškolu.

Mr. Bean

513

Příjmení které známé Dagmar je na zvonku domu číslo 18?

Dagmar Havlová

514

Jaké je české lidové jméno brouka, který je na ceduli na
dřevěné budově?

hovnivál

515

Jak zní otázka na modrých dvířkách rozvodní skříně?

Proč?

516

Kolik malých kostek tvoří velkou šachovnici?

2304

Modřanský Biograf
První stálý biograf v Modřanech si otevřela vinohradská podnikatelka Karolina Demuthová v roku
1919 v sále Lidového domu. Projekční plocha byla vyrobena z prken a natřena bílou barvou. Techniku
představoval jeden promítací stroj na ruční pohon a ve sklepě umístěné dynamo na napájení
obloukové lampy. Zvuk, který začal oživovat filmový obraz, byl v modřanském kině zaveden v roce
1932. Nejprve ho obstarávaly velké, pomalu se otáčející gramofonové desky, ale záhy tento
nedokonalý systém nahradil zvuk přímo z filmového pásu. Koncem roku 1945 kino převzal do správy
zmocněnec ministerstva financí a Lido bio bylo přejmenováno na kino Vlast. V roce 1956 bylo kino
jako druhé v Praze upraveno na širokoúhlé promítání. Poslední rekonstrukce se uskutečnila v 1971,
kdy se zavedla elektroinstalace a nový systém vytápění a kino bylo vyhlášeno čtvrtým nejhezčím v
Praze. Kino s kapacitou 300 diváků je zatím největším modřanským sálem.
601

Co se nachází na stromě vedle mostku?

ptačí budka

602

Jaké je jméno kovového brouka?

Bázlivec olšový

603

K čemu se používá kámen číslo 5?

dlažba, pravěké nástroje

604

Po čem se pohybuje kovová konstrukce na vrcholu
zdymadla?

koleje

605

Jaká kost je vidět na zahrádce za plotem?

lebka

606

Jaká je otevírací doba hřiště v období dubna do října podle
cedule u vchodu?

8:00 - 20:00

607

Jaké značky karoserií se zde podle nápisu na fasádě
opravují?

všechny

608

Jakou barvu má panáček na šipce na rozcestníku, která
udává směr "Ke Kovárně"?

zelená

609

Hledejte tajemství bedny pod keřem.

nebodované, bylo mimo
Prahu

610

Jaký je součet žlutých číslic na modrých poštovních
schránkách?

3

611

Jaké dvě aktivity jsou podle cedule zakázané?

rybolov a čeřínkování

612

Co drží žena na hrobu padlým v dáli?

věnec

613

Datum stanoveného termínu dokončení na povolení stavby
ze dne 17.7.2017 (papír na elektro skříni)?

10.8.2019

614

Jaka zvířata najdete v ohradě?

koně

Rychlonožky (2 body)
Pokud není řečeno jinak, hledejte papír. Po nalezení odtrhněte jeden kód a vlepte/vepište na
příslušné místo. Body na každém stanovišti získá prvních 5 nejrychlejších týmů.
R1

Ptačí budka

Bolt - 9,58

R2

Nápis označený JTP napsaný křídou na tabuli (po nalezení
jeden smažte).

Lewis - 9,86

R3

Ze zadní strany porostlé klády

Bailey - 9,84

R4

Na kovové skříni zapuštěné do země

Greene - 9,79

R5

Na pařezu

Powell- 9,74

R6

Najděte strom s následujícími šipkami: červená nahoru,
červená nahoru, modrá doprava. Hledejte metr od stromu ve
směru modré šipky.

Burrell - 9,85

*Jména jsou opravdové rychlonožky :)
Chuchelský háj s minizoo
Podle legendy je chuchelský háj kouzelný a pod jedním ze stromů poblíž hřbitova je ukryt poklad.
Samotný strom pak má údajně magickou moc předávat znaveným lidem sílu. Ve zdejší mini ZOO, o
kterou se příkladně stará pan hajný Miloš Stana, můžete vidět muflony, daňky, polární lišku, rysa
ostrovida, mluvícího krkavce, kozy, ovce, divoká prasata, srnky, výra, káně a jiné zvířata našeho
podnebního pásu. V současnosti zde našli útočiště i zvířátka z mini ZOO v Modřanech, která prochází
spolu s jejím okolím rekonstrukcí.
Cukříky v Domečku – Veřejně přístupná sbírka cukrů
Historie tohoto roztomilého muzea začala v roce 1996 na burze sběratelů kuriozit. K prvním cukrovým
sběratelům – Werneru Kulhankovi, Haně Majerové a panu Bradovi se tam do skupiny přidali další
členové - Sáša Kunštarová a Míla Žďárská. Ani ne rok poté se z popudu paní Žďárské u ní
uskutečnila cukrová výstava a o pár měsíců později organizovala za účasti 18 sběratelů z ČR,
Německa, Francie a Belgie 1. mezinárodní výměnný den sběratelů. Sbírání cukru se ale tato
absolventka Chemicko-technologické univerzity věnuje již od roku 1968, kdy manželům Žďárským z
cest začala vozit sáčky cukříků jejich kamarádka letuška. Aby je někdo nevypil, polévala je voňavkou.
Dnes jejich téměř 200 tisíc exponátů pochází z více než stovky zemí.
SAPA
Obchodní centrum Sapa, lidově Malá Hanoj, Pražská Hanoj či Malý Saigon, je vietnamské
velkoobchodní centrum a tržnice, označované médii za město ve městě, působící od roku 1999 v
areálu bývalého písnického masokombinátu a libušské drůbežárny v Praze. Na ploše cca 35 hektarů
zde podniká přes 7 tisíc osob, převážně Vietnamců, ale i Indů, Číňanů, Poláků, Turků a Čechů. Krom
běžného sortimentu vietnamských trhovců se zde nachází i řada restaurací a nabízejí i služby určené
českým Vietnamcům, například pojištění, transfery peněz do Vietnamu, letenky, právní a poradenský
servis, svatební salón, fotosalon, specializované knihkupectví atd. Funguje zde vietnamská školka
Vietnamské děti, které již umí výborně česky, se zde doučují základy vietnamštiny; v jazykovém
centru se vietnamští dospělí i děti doučují češtinu. Sídlí zde také redakce několika vietnamských

periodik či nahrávací studio. Je zde i velké množství heren, dva kulturní sály pro více než pět set lidí.
Probíhají zde oslavy tradičních asijských svátků, na podzim například Trung Thu, oslava luny
zakončená lvím tancem, která zahrnuje dětský den s pouťovými atrakcemi, soutěžemi a
odměňováním dětí, které dosáhly nejlepších školních výsledků. Zejména o sobotách a nedělích se
sem sjíždějí Vietnamci z celého Česka a nakupují zde zboží pro své obchody – Sapa jim slouží jako
velkoobchod. Tržnice je otevřená i českým návštěvníkům.

Výzvy
Každá výzva má své bodové hodnocení. Čtěte pečlivě zadání. Předměty a fotky ukažte po příchodu
do cíle organizátorům.
V1

2 body

Napište název živočicha, který je adaptabilní a žije mezi
stromy i mezi zdmi. Poznávací znamení - vydává různé
zvuky. Hledejte v areálu ZOO koutku.

Dítě lesní předškolní

V2

2 body

Vyfoťte selfie na přívozu.

FOTO

V3

2 body

Postavte něco z písku a u vaší stavby se vyfoťte.

FOTO

V4

4 body

Doneste sběratelce v muzeu porcovaný/balený cukr (viz info
mail). Cení se převážně originalita. Kilem cukru na pečení
příliš neoslníte. V cíli se prokažte předmětem, který zde
dostanete.

Donesou cukr z
edice o vzniku české
kostky.

V5

2+3
body

Pozor pro splnění výzvy nesmíte používat internet ani
překladač! Nehledejte přímo na místě označeném na mapě,
ale v areálu SAPA.
1) Koupit a donést organizátorům do cíle r ambutan.
Nápověda: rambutan l ze jíst.
2) Nalezněte podle cedule nad vchodem obchod "đồ chơi,
đồ vật". Jako odpověď napište součet číslovek na ceduli
vedle "tổng kho")
Doporučujeme se zeptat prodejců, jsou milí a určitě vám
pomůžou.

2) 930

V6

2 body

Opište heslo ze spodní strany lávky u rybníka.

pryskyřice

V7

2 body

K ostatním obrázkům na tabuli křídou domalujte jakýkoli
dopravní prostředek a s dílem se vyfoťte.

FOTO

V8

5 bodů

Navštivte a správně vyplňte odpověď nejsevernější,
nejjižnější, nejzápadnější a nejvýchodnější dohledávky.
Mezi dohledávky v této výzvě nepočítejte rychlonožky a
výzvy.
Pozor, výzva není explicitně značena v mapě!

Musí navštívit
stanoviště 101/102,
610, 111,
606/607/608

V9

2 body

Vyfoťte se s trojgenerační fotkou “Odpočívárna” za použití
kolemjdoucích ve stylu “Vopičárna”

FOTO

