Stanoviště 1. – gymnázium
Vydejte se východním směrem k ulici Na Slupi, kterou přejděte. Pokračujte doleva až k ulici Apolinářské.
A tady vás čeká 1. úkol. Koho byl patron sv. Apolinář?
Vystoupejte až na roh Apolinářské a Viničné, takřka naproti je vstup na cestu, kterou si studenti krátí
cestu z Albertova. Všimněte si slunečních hodin a úkol 2 vypište všechny znaky, které na nich uvidíte.
Sestupte po schodech do Studničkovy ulice, vpravo budete míjet Oddělení tropické medicíny, a tak
v souvislosti s tímto údajem řešte 3. úkol: Jak se jmenuje nemoc, kterou způsobuje bakterie
Pseudomanas pseudomallei. Zároveň zkuste zjistit, který evropský spisovatel, povoláním lékař, napsal
knihu Dobrodružství umírajícího detektiva, kde právě tuto bakterii použil vrah jakožto smrtící zbraň.
Na rohu s Albertovem je pamětní deska upomínající události z roku 1989. Úkol 4: Jak se jmenoval
student, jenž měl být údajně při demonstraci zabit?
Odbočte do Hlavovy ulice, vpravo budete míjet VŠ Dopravní a strojní. Budovy jsou spojeny ve vzduchu
stavebním prvkem, kterému se v architektuře od středověku říká – 5. úkol.
Zahněte do Horské a hledejte další stanoviště s pokyny. Těch dosáhnete, odpovíte-li správně na tuto
otázku:
Co je staročeský kucmouch? Myslíte-li si, že
a) kominík, hledejte další stanoviště v recepci hotelu Union na Ostrčilově náměstí
b) škubánky, hledejte v restauraci Pod Slavínem
c) spíž, pak utíkejte do restaurace U Neklana

Stanoviště 2 – Pod Slavínem
Vraťte se k podchodu pod trať do ulice Přemyslova, napište úkol 6, kolik stojí v restauraci U Neklana
tatarský biftek s topinkami.
Všimněte si, že na domech v této ulici (č. 7 a 5) jsou určité historické výjevy. Napište čeho (úkol 7).
Zahněte vpravo do Vratislavovy, až budete míjet roh s Hostivítovou, pošlete nejmladšího člena svého
seskupení určit, jak se jmenuje architektonický sloh domu 98. Úkol 8.
Na konci ulice zahněte do Libušiny a za Sokolovnou Slavoj do ulice Na Libušince. Tady vyjděte po
schodech na Vyšehrad. Dívejte se směrem k řece, kde uvidíte ostrov Císařská louka. Zjistěte (nejlépe od
svých prarodičů), jak se jmenuje písnička opěvující tento ostrov a kdo ji složil. Úkol 9.
Stanuli jste na Vyšehradě, druhé nejvýznamnější české památce. Jednak to bylo sídlo nejstarších českých
knížat – Přemyslovců, jednak jsou zde pohřbeny významné osobnosti českého národa. Jak zněl původní
název Vyšehradu a kdy byl založen. Úkol 10.
Prahou protéká několik potoků, zkuste přijít na to, jak se jmenuje ten, jenž je nejdelší (36,2 km):
a) Botič – další informace hledejte pod levou nohou jezdecké sochy sv. Václava v Karlachových
sadech
b) Rokytka – hledejte v Zahradní restauraci
c) Kunratický potok – u Čertových kamenů

Stanoviště 3 – Vyšehrad
Prosíme zachovávejte na hřbitově pietu
Pokračujte k severním hradbám. Cestou budete míjet jezdeckou sochu sv. Václava od sochaře Bendla.
Říká se, že když má kůň u sochy jezdce 2 nohy ve vzduchu, jezdec zemřel v boji. Když jednu, zemřel na
zranění z boje, a když má všechny nohy na zemi, zemřel přirozenou smrtí. Zjistěte, zda tato informace
platí i u sochy sv. Václava, která stojí na Václavském náměstí: úkol 11.

Opřete se opatrně o hradby a shlédněte směrem po proudu řeky. Takřka kolmo před vámi můžete vidět
budovu bývalých tiskáren Polygrafie a letopočet jejího založení – 1907. Vlevo od tohoto čísla lze spatřit
sochy. Ke které budově tyto sochy patří? Úkol 12.
Pokračujte k Novému proboštství. Zde se před 19 lety vdávala jedna z profesorek našeho gymnázia.
Zjistěte která a jak jmenovala za svobodna. Úkol 13.
Úkol 14 řešte na přiloženém listu.
Prohlédněte si pečlivě průčelí chrámu sv. Petra a Pavla. Je zde výjev z Poslední večeře Páně. Jestlipak
víte, který z apoštolů je Jidáš a jak skončil (co nejpřesněji)? Úkol 15.
Přejděte k rotundě sv. Martina. Najděte dělovou kouli, která v ní údajně zůstala po dobývání Vyšehradu
Švédy za třicetileté války. Napište, kde se koule nachází. Úkol 16.
Úkol 17: Získejte od vedoucího pana R. Belšána v Restaurantu Vyšehrad razítko podniku a dejte se
směrem k Pakulu. Za bývalou branou Špičkou zahněte doprava do tunelu ústícího do Lumírovy ulice.
Pokračujte až na Ostrčilovo náměstí a dále do parku Folimanka. Přejděte Botič a naproti Nezamyslově
pokračujte parkem nahoru směr Karlov. Před Nuselským mostem odbočte ostře doleva pěšinou, podél
hradeb pak vyjděte po schodech na Karlov.
Vyjdete u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Karlově.
K němu se váže dávná pověst:
Staroměstský purkmistr Václav z Rokycan slíbil svou dceru Anežku mladému staviteli Bohuslavu Staňkovi
jen tehdy, když se proslaví nějakým slavným dílem. Bohuslav se tedy rozhodl, že musí postavit něco
nevídaného, co by mohl prosadit u tehdejšího císaře Karla – osmiboký chrám s hvězdovitou klenbou.
Karel mu tuto stavbu svěřil, ačkoliv to byla na svou dobu velmi smělá stavba. V tu dobu se o Anežku
začal zajímat i stavitel Jaroš, který začal všude prohlašovat, že se stavba po odstranění lešení zboří.
Nakonec tomu uvěřili i zedníci pracující na chrámu a v den, kdy se mělo lešení odstranit, se báli, že na ně
lešení spadne. Bohuslav sám čekal v povzdálí, a když pak uslyšel velký hřmot, domyslel si, že klenba
spadla, a uprchl pryč. Netušil, že to bylo pouze lešení. Za 30 let přišel do chrámu neznámý stařec –
Bohuslav. Zjistil, že jeho Anežka tehdy vstoupila do kláštera, kde záhy zemřela. Na jejím hrobu u chrámu
zemřel i stařec.
Vraťme se ale do střízlivé přítomnosti. Dnes patří Karlov Muzeu Policie ČR, a proto zjistěte jméno
masového vraha, jenž má na svědomí nejvíce lidských obětí. Úkol 18.
Pokračujte k MFF v ulici Ke Karlovu. Zde je na budově č. 2 letopočet z římských číslic. Přeložte jej.
Úkol 19.
Sejděte schody na Albertov a pozorně sledujte, zda zjistíte, v kterém roce byly postaveny – úkol 20.
A úplně poslední 21. úkol pro ty, kteří se rozhodovali, ale nakonec dali přednost Toulkám před
konkurenční, na biologii zaměřenou akcí pana profesora Šímy: Kde se v Praze mimo botanické zahrady
vyskytuje ohrožený oman německý?
Milí studenti, a teď šupky dupky do své alma mater, kde na vás čeká vyhodnocení soutěže, pro vítěze
vynikající dort, beseda s „panem Etiketou“ a soutěž pro první ročníky.
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