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1 SOKOLOVNA
Začátek naší trasy je u zbraslavské

Sokolovny. Spočítej všechna černá

písmenka v nápise nového společenského

centra Sokola a číslo sem zapiš. Udělej

přesně tolik dřepů.

PO ZBRASLAVI 
SE SOKOLEM

ZA POKLADEM

Vydej se Sokolem za zajímavými místy a poklady Zbraslavi.

Budete překvapení, kde všude se dá sportovat!

MAPA ŘEŠENÍ

 2,3 KM 2:30

*Cesta vede i po pěšince lesem, po dešti

bude místy hodně rozblácená.

*

ODEVZDAT

 

Poklad v cíli bude k dispozici pouze v období 27.3 - 18.4. Po tomto termínu si

můžete na výlet dojít také a odevzdat řešení, ovšem už bez pokladu!

https://mapy.cz/s/kazedetelo
https://forms.gle/4fxYNdteqZbCMWkm9
https://forms.gle/4fxYNdteqZbCMWkm9


5 MŇAM

2 HISTORIE
Pokračuj po chodníku až na Zbraslavské

náměstí. U Cukrárny u Zámku najdeš

tabuli s rodokmenem všech možných

králů a vládců. Najdi Elišku Přemyslovnu,

podívej se jak vypadala a zapiš rok, kdy se

narodila.

3 BYLINKY
Za tabulemi se vydej ulicí vpravo, opatrně

zahni za nejužší roh náměstí směrem do

Prahy a najdi podnikovou prodejnu

LEROS. Poznáš nějakou známou bylinku

nakreslenou na domečku? Zapiš si jí! 

4 SLALOM
Vrať se zpátky na hlavní silnici. Přejdi přes

přechod a dojdeš na parkoviště, které 

 lemují sloupky. Zaběhni si slalom! Pokud

nevíš, co to je, stačí postupně poběhnout

mezi všemi sloupky! Vyzkoušej pomocí

stopek v telefonu, jestli jsi rychlejší než

mamka nebo taťka. Dej ovšem pozor na

auta, která by mohla vjet na parkoviště!

Zahni doprava do ulice Pod Špitálem, až

dojdeš k malované chaloupce, jako z

perníku. Je to však restaurace. 

Jak se jmenuje?

A) BABIZNA

B) BARABIZNA

C) BÁBUŠKA



7 POD VODOU
Pokračuj stále rovně a cesta tě dovede 

 až k těmto vratům do Městské zahrady.

Podívej se, jak vysoko byla hladiny řeky

Vltavy v roce 2002. Představ si, že jsi na

dně řeky. Použij libovolný plavecký styl a

vpluj vraty až do zahrady, kde tě čeká

další sportovní úkol!

RŮŽE
Jdi ulicí dál, až dojdeš ke krásné Vile

Růže, kde se natáčely známé filmy.

Spočítej, kolik růží je na spodním zábradlí

zepředu tohoto krásného domu. Číslo

zapiš a vyzkoušej, jestli umíš udělat tolik

skoků na jedné noze.

OSMIČKA
Jako osmý úkol tě čeká běžecká osmička!

Podívej se, kudy vede chodník ve tvaru 8

a zkus od lodi oběhnout celou osmičku,

předat mamce/taťkovi štafetu a změřit si

celkový čas. Čas v sekundách zapiš sem. 

6

8

ZDRAVÉ PLÍCE
Vypluj opět ven ze zahrady a najdi

nejbližší podchod směrem k řece.

Zkontroluj si své plíce a v podchodu zkus

zakřičet co nejhlasitěji sokolské ZDAR!

Poslouchej, jak krásně to tady zazní :-)

9



Pokračuj ulicí, dokud po pravé straně

neuvidíš tyto dlouhé schody v ulici         

 V Platýzu. Vyběhni schody nahoru a

přitom je pořádně spočítej. Raději ještě

jednou při cestě dolů. Kolik jich je?

A) 21

B) 22

C) 23

10 ROVNOVÁHA

NA SOCHY 1
Vraťte ze zpátky podchodem a pokračujte

po silnici dál až ke zdravotnímu středisku.

Vydejte se po chodníku vlevo do ulice

Žitavského a po levé ruce brzy narazíte

na krásnou Ottovu vilu. Podívej se do

zahrady - je tam socha. Dobře si jí

zapamatuj, brzy to budeš potřebovat!

Přejděte po nejbližším přechodu na

druhou stranu silnice a pokračujte do

ulice Boženy Stárkové.

11

BĚH DO VRCHU12

Dobře si zapamatuj, zda jsi zvolil jako správnou odpověď A) B) nebo C). 

Budeš to potřebovat při hledání pokladu :-)

Jdi směrem k řece a dojdi až na přístavní

molo. Čeká tě náročná zkouška

rovnováhy! Stoupni si na vyvýšený

stupínek a zkus vydržet stát na jedné

noze aspoň 30 sekund! Sleduj přitom, jak

rychle teče Vltava. Ať je mamka/taťka

raději blízko tebe, abys nespadl do vody!

Případně tě může držet za jednu ruku.



13 PŘES PŘEKÁŽKY

NA SOCHY 2
Pokud jsi ustál rovnováhu, pokračuj

prostřední cestou vzhůru do kopce. U

druhé lavičky zkuste s mamkou nebo

taťkou vytvořit pozici, ve které byla socha

v zahradě u Ottovy vily. Pokud to jde,

nechte se vyfotit a fotku nám pak

pošlete! :-)

14

MRAVENČÍ CHŮZE
Až dojdeš na dřevěnou lávku, vyzkoušej si

mravenčí chůzi. Zkus dělat tak malé

krůčky, aby každý krok vyšel na jedno

prkno. Pokud chceš být jako

turbomravenec, zkus to udělat co

nejrychleji! :-) Pokračuj pak dál do kopce

a neboj - poklad už se blíží!

15

Jdi stále vzhůru do kopce, až přijdeš k

začátku Lesoparku Belveder. Zde Tě čeká

další zkouška sportovní zdatnosti! Přejdi

po jednotlivých dřevěných panelech od

začátku až do konce. Pokud se bojíš,

může tě mamka nebo taťka držet za ruku. 

Spočítej a zapiš, kolik těch panelů je! 
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16 VYHLÍDKA
Při stoupání dojdeš až na tuto vyhlídku.

Vyběhni nahoru a podívej se na krásný

výhled na druhý břeh Vltavy. Na kopci je

vidět krásný domeček. Jak se přesně

jmenuje? Odpověď najdeš na ceduli

nahoře blízko vyhlídky. 

ZMAPOVALY
Lenka  Šeráková  a  Lenka  Peške

Kontaktní  tel . :  605  959  740

WWW.SOKOL-ZBRASLAV.CZ
Březen  2021

ROZCESTÍ
Právě se nacházíš na rozcestí, kde vede

vyšlapaná pěšina vpravo do lesa. Kam se

teď vydat hledat poklad? Odpověď najdeš

u úkolu č.12. Podle toho, zda jsi zvolil za

odpověď A), B) nebo C) se vydej:

A) 10 kroků rovně po dlážděné cestě

B) 15 kroků vpravo po vyšlapané pěšině

C) 20 kroků přímo do prudkého svahu

mezi pěšinami

 

17

Poklad je dobře ukrytý pod listím u tohoto

starého pařezu - je to ten, u kterého kvete

bílá orchidej. :-) Pokud jste ho už našli,

GRATULUJEME! Vezmi si odměnu a zbytek 

 ukryj stejným způsobem pro ostatní děti, ať

jim nezkazíš překvapení na závěr celého

výletu. Doma pak nezapomeňte poslat své

odpovědi přes formulář na webu. Největší

sportovce odměníme ještě diplomem! Tak

zase brzy ahoj a SPORTU ZDAR!

Odtud pokračuj dál z kopce dolů, přes lávku a ještě kousek... Poklad už je

blízko, tak vydrž! Po chvilce dojdeš na místo, kde končí písčitá pěšina a

začíná dlážděná cesta.

POKLAD18


