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1 CITÁT NA DOMĚ
Zkus se poradit s rodiči a zjistit, ze které opery je

citát na domě. "Proč bychom se netěšili, když nám

Pán Bůh zdraví dá."

DIVOKÁ DOBEŠKA

Dnes si sovičky udělaly pěknou procházku po Dobešce a Braníku, přes hřiště,

kolem krásných domů a skrz kousek divočejší přírody. Vydáš se s nimi?

MAPA ŘEŠENÍ

 4 KM 1-2
Start i cíl je na zastávce BUSu 

134 - Dobeška. Můžete začít i na

zastávce Přístaviště mezi body 3 a 4.

Výlet není vhodný pro kočárky ani

kola, je zde spousta schodů mezi

body 2 a 5.

ODEVZDAT

https://mapy.cz/s/nazevodene
https://forms.gle/wqdUZaiQuuMcLgZr5
https://forms.gle/wqdUZaiQuuMcLgZr5


4 ZMRZLINÁRNA BRANÍK

2
Jdi okolo domu, který navrhl architekt Jan Kaplický,

doleva nenápadnou uličkou na schody a po nich dolů. 

3 LAVIČKY
"Tady je pěkný parčík," volaly sovičky.

Tady můžeme obletět každou lavičku.

Kolik laviček oběhneš Ty?

JESKYNĚ
Dokážeš najít v okolí parku jeskyni? Je blízko a zazděná.

Nakoukni s rodiči na její začátek.

Která zvířátka bydlí v jeskyních?

Nezapomeň se stavit na zmrzlinu. To je ale výběr!

Jakou příchuť sis vybral/a?

DŮM OD JANA KAPLICKÉHO



STROMY
Jaké stromy jsou na křižovatce? Sovičky si myslely,

že modříny. Mají pravdu?

6-7
Po namáhavém výstupu odbočí sovičky doprava a

půjdou ulicí Jasná II, až na její konec.

Opatrně s rodiči přejdi přes silnici do parku.

8

9

JASNÁ II

PŘES SILNICI

10 NÁMĚSTÍČKO
Oběhni kruhový záhon tolikrát, kolik Ti je

let. Kolik jsi udělal koleček?

5 SCHODY
Dokážeš, stejně jako sovičky, vyskákat schody

snožmo? Za chvíli bude vidět pěkný výhled na

okolí.



12 HŘIŠTĚ 2
Cestě, která vede mezi oběma hřišti, se říká "Myší

díra". Na druhém hřišti vyzkoušej houpačku.

14 VÁVROVA VYHLÍDKA
Dokážeš vyskákat po jedné noze na dřevěnou

vyhlídku? Můžeš se přidržovat zábradlí.

To je ale pěkný výhled! Vidíš Národní divadlo? 

15 ZA PLOTEM
Poznáš, jaký sport se hraje na hřišti za

plotem?
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11 HŘIŠTĚ
Sovičky vlétly na hřiště a vyzkoušely všechny hrací

prvky. Dokážeš sešplhat po tyči dolů? Větší sovy

mohou šplhat klidně i nahoru.

Pokračuj přes bod 13 na vyhlídku


