
Ahoj!

Vítáme vás všechny, kdo hledáte zábavu, či alespoň odreagování od současné 
situace, kdy se zdá, že není mnoho možností pro vyžití…. Vydáme se tak trochu 
naslepo na výlet po Stromovce.

Pojďme spolu na malou procházku, kde nejen uděláte něco pro sebe i své děti, 
protože si protáhnete nožky, ale možná se i něco nového dozvíte. Je zde způsob, 
jak spojit pohyb, čerstvý vzduch, vzdělání, či poznání a na konci je nějaké malé 
potěšení. 

Protože mapy jsou dnes všude, taktéž navigace v mobilech nás vedou zcela 
neomylně, naším přání je, abyste místa, která pro vás znamenají nějakou 
zajímavost, úkol, či jen hezký výhled, našli sami. Dá se k nim totiž dojít velmi 
snadno a spletí mnohých cest. Tak proč řídit každý váš krok? Pamatujete si slepou 
mapu, či hádání míst ze základní školy? Tento způsob pátrání je trochu složitější 
než prostá trasa v mapě, a navíc nabízí možnost vašeho vlastního objevování. 
Jakým způsobem na dané stanoviště dojdete, je jen na vás. Také naprosto nezáleží 
na tom, v jakém pořadí místa navštívíte. Pokud odpovíte alespoň na 7 z otázek, 
můžete si po dohodě na emailu klubk2p@seznam.cz přijít vyzvednout odměnu v 
Domě dětí a mládeže Praha 7, Šimáčkova 16, vrátnice. 

Na naší procházce můžete hledat pomoc v přiložených QR kódech (je jich 11), 
budou vám nápovědou, inspirací a možná se dozvíte i něco nového.

Doporučuji, aby tuto výpravu za poznáním absolvovaly starší děti - ideálně v 
doprovodu rodičů. Stromovka je velká, co kdyby se nám někdo ztratil? To bychom 
si určitě nepřáli. Pojďme na to!!!

Po stopách zajímavostí Stromovky
Dům dětí a mládeže Praha 7
stopovací hra č. 4

DDM PRAHA 7

Dům dětí a mládeže Praha 7
www.ddmpraha.cz



Naše malá procházka začíná Před Výstavištěm a pokračuje směrem k Planetáriu  

1. otázka: 

Lze najít v Planetáriu aktuálně nějakou zábavu, i když 
je v době nouzového stavu zavřené? Uveďte příklad. 
V této souvislosti se nabízí událost, která čeká nás 
všechny, kdo máme zájem.

2. otázka:

Jaká vesmírná událost nás čeká 10. 6. 2021?

Dál se vydáme koňskou stezkou... (pokud 
nejste zdejší a netušíte, co to je a kudy vede, 
půjdete kolem Artyčoku a Maroldova panorama 
dál směrem k ZOO Troja-povedou vás ukazatele 
- můžete i sledovat, kde najede v hlíně podél 
cesty otisky podkov)

Koňská stezka vede dokola kolem Stromovky 
a přivede nás například až k odbočce na Troju, 

pod viadukt. Pod ním projdete dál, až na místo, kudy se dá přejít suchou nohou 
až na druhý břeh Vltavy.

Zde stála přes vodu dlouhá desetiletí lávka, která prošla velkou 
rekonstrukcí, ale bohužel poměrně nedávno spadla. Byla tedy 
postavena nová a nyní se po ní dostanete z naší městské části 
suchou nohou například až do ZOO. Náš cíl ale není ZOO, ani Troja, 
kam lávka vede z Císařského ostrova, na němž jsou koňské stáje 
a restaurace, ale po levé straně Císařského ostrova najdete ještě 
jednu, poměrně novou komunitu. 

Toto místo by vás mohlo zajímat:
50°6‘44.803‘‘N, 14°24‘52.926‘‘E
50.1124453N, 14.4147022E



3. otázka:

Dojdete-li na správné místo, bývají zde k vidění různá zvířátka. Která například?  
A můžete přidat název komunity, ke které zvířátka patří. Mimo jiné, v blízkosti je 
stará a nová čistírna odpadních vod. Určitě stojí za podívání.

Malé zastavení na Císařském ostrově je jediná chvíle, kdy v podstatě opustíme 
park Stromovka. A z výše zmíněné lávky je hezký výhled. Ale je to jen malá 
zacházka. 

4. otázka:

Mimo jiné zde, na Císařském ostrově, lze vystoupit z jednoho dopravního prostředku 
a vydat se buď do ZOO nebo právě do Stromovky. (případně, samozřejmě, nastoupit 
a přesunout se do centra) Který přepravní prostředek to je?

Nejen z Císařského ostrova se nabízí pohled na Vltavu a Malou 
říčku, zde, ale i ve Stromovce se můžete potkat se zajímavou 
faunou.

Vrátíme se zpět pod viaduktem rovně po cestě, dojdeme k 
pomyslnému srdci stromovky a tím je soustava  vodních ploch, 
obklopená cestičkami.  

Možná nejznámější je Rudolfův rybník. Nejen, že na jeho hladině 
a v okolí se můžete pokochat pohledem na různé vodní ptáky, ale 
v jarních a letních měsících je zde krásná flora - nádherně kvetou 
lekníny, můžete vidět rákosí s „doutníky“. 

5. otázka: 

Najdete informace, čím je vhodné vodní ptáky krmit? 

Jako odpověď číslo 5A zkuste uvést, se kterými vodními ptáky se zde, například, 
můžete setkat. Rozhlédněte se pozorně, kolem vodních ploch bývají informační 
cedulky.

Již se do povědomí veřejnosti dostává to, že je velmi nevhodné vodní ptáky 
krmit pečivem. Ano, dělaly to naše babičky, viděli jsme to u našich rodičů, ale 
nyní se ukazuje, že to pro ptáky rozhodně není prospěšné. Pokud rybník obejdete, 
dorazíte na místo, kde je transbordér. To je zvláštní slovo, že? 

6. otázka: 

Co je a k čemu slouží transbordér? 



Tohle místo se za poslední roky hodně změnilo a před mnoha lety jste mohli 
kolem vidět nádherný růžový sad. Vykotlaný strom poblíž nabízel útočiště ke 
hrám několika generacím.

Až se třeba povozíte po vodní hladině a navštívíte ostrůvek, pokračujte dál 
a projděte se cestičkami mezi vodním hladinami a kolem nich, potkáte nejen 
hřiště, ale i místo s „kulturou“, která vám může poskytnout zábavu. Kdybyste se 
zde zastavili v teplejších měsících a chtěli jen tak posedět a trochu se literárně 
obohatit..., možná najdete inspiraci. 

7. otázka:

Pokud toto místo najdete, co si zde můžete půjčit(a vrátit)? Třeba sami přispějete 
a toto místo obohatíte o něco ze svého vlastnictví… Zcela určitě stojí za to, projít 
všechny cestičky kolem vodních ploch, pozorovat život na nich i kolem nich.

Nespěchejte a rozhlížejte se kolem, nejen v době, kdy je Stromovka zelená, je 
zde čím oko potěšit.

Obešli jste vodní plochy a došli až na promenádu, vedle které nás 
celou dobu provází pokračování koňské stezky a zde je „novinka“ 
- dlouho očekávaná přestavba staré památky.

8. otázka:  

Jak se tato památka jmenuje? 

9. otázka:

Zvednete-li jen málo hlavu, uvidíte další budovu. Je krásná, že? 
Copak to asi je? Víte to? 

Vraťme se ke vchodu do parku a zkusme si říct, 
jaká hřiště jste míjeli a pojmenovat alespoň ta dvě nejznámější. 
Jednomu z nich se dříve říkalo „u koule“ a druhé je opodál. Jeho 
název souvisí s momentálně uzavřenou podzemní částí parku. 

10. otázka: 

Jak se jmenuje ono hřiště?



Ve Stromovce můžete v době zelených měsíců 
vidět jednu velmi zajímavou „léčivku“ Má tento list:

 11. otázka:

Uhodnete, o který dvoudomý, opadavý strom se 
jedná? 

A jako bonusová možnost získat odpověď navíc? Zkuste napsat nějaká místa, 
která jsou ve Stromovce známá. A mezi lidmi i zažitá. Je jich hodně. Určitě nás 
potěší i váš zážitek, vaše oblíbené místo, či objev něčeho, o čem jste vlastně ve 
Stromovce a okolí dosud nevěděli. 

Soutěž má omezenou dobu platnosti, probíhá od 5. do 11. 4., tedy kdo na výše 
uvedený email odešle alespoň 7 správných odpovědí z celkových 11 do 12. 4., 
může si na základě instrukcí, které pošleme mailem přijít vyzvednout malou 
odměnu. 

Zároveň se tak stanete majiteli drobnosti. Ta vám připomene 
další velmi zajímavou budovu, která patří mezi mnoho z těch, které 
v našem obvodě jsou - DDM v ní rovněž nabízí své aktivity.

 A pokud jste neuspěli? NEVADÍ. Procházka naší Stromovkou stojí 
za to. Už ten zážitek je malá odměna za to, že jste nezůstali doma a vydali se ven. 
Nyní už nás jarní sluneční paprsky i zahřívají, využijte toho


