
  

PÁTRAČKA 

PO ŠTRUNCOVÝCH SADECH 
 

Jméno:___________________________________________________________________  

 

Start:    Na Rychtářce u Domu dětí a mládeže (Pallova 19)  

Cíl:   Mlýnská strouha 

Délka:   2 km 

Čas na startu: …………………………………………………………………………………………………………… 

Čas v cíli:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Vyplněné úkoly ofoťte a pošlete na adresu mathl@email.cz nebo zprávou na teamsy Iva 

Mathlouthi.  



  

1. Naši trasu začínáme na venkovním parkovišti. Jak se jmenuje parkovací dům stojící 

poblíž?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. Od parkoviště pokračuj kolem domu dětí a mládeže, kde děti tráví svůj volný čas. 

Pokračuj směrem k řece Mži a pokračuj vpravo po proudu směrem ke sportovištím.   

Co znamená modrá dopravní značka?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. Po pravé straně vidíš fotbalový stadion. Jaký plzeňský klub zde hraje? (Je to napsané  

na fasádě) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. Jaký název má tato plzeňská fotbalová aréna?  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

5. Pokračuj po cestě a uvidíš hrazdu. Vyzkoušej ji a změř si čas, jak dlouho na ni vydržíš 

viset za ruce. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...  

6. Rozhlédni se a najdi vysoký komín z teplárny. Kolik červených čar má na sobě 

namalováno?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

7. Pokračuj po cestě a najdi si deset stromů v aleji. Běž mezi nimi co nejrychleji slalom. 

Zvládl jsi to?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

8. Po levé straně si prohlédni informační tabuli č. 1. Jaká je délka toku Mže (u soutoku 

s Radbuzou)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

9. Dojdeš k malému památníku, přečti si pamětní desku. Jaké datum je tam napsáno?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

10. Tady na konci války vysílal český svobodný rozhlas. Jak se toto místo nazývá? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

11. Vpravo na zdi za řekou je velký růžový nápis. Přepiš ho. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  



  

12. Dojděte k soutoku Mže a Radbuzy. Po jejich soutoku vzniká řeka, který má nový název. 

Jak se jmenuje (můžeš si po proudu pustit provizorní lodičku)?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

13. Cestou zpátky najdi na levé straně schody k řece Radbuze. 2x za sebou je vyběhni tam 

a zpátky. Kolik jich je?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

14. K řece Mži vedou také schody. Kolik schodů je tam?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

15. Rozhlédni se kolem sebe a najdi vysoké tovární komíny. Kolik jich vidíš?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

16. Všiml sis velkého potrubí na druhém břehu Mže? Jakou má barvu.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

17. Kousek se vrátíme a pokračujeme na levé straně břehu Radbuzy. Míjíš různá 

sportoviště a na jednom z nich jsou terče na střelbu z luku. Jaké barvy jsou na terči?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

18. Až budeš míjet zavřená vrata k horolezecké stěně a skate parku, prohlédni si na nich 

informační cedule. Co střeží tento sportovní prostor? Kolik cedulí tam vidíš?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

19. Hned vedle se nachází posilovací hrazda, kde si můžeš zacvičit. Za posilovacím strojem 

je jeden z vchodů do arény, který je označen velkým písmenem „T“.  

Do kterých sektorů se tím vchodem vchází? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

20. O kousek dál se nachází jiný posilovací stroj. Úkol pro malé děti: zkus se minutu vrtět 

na točně. Dospělí a starší děti si mohou i zaposilovat. Povedlo se ti to?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

21. Odbočíme doprava a pokračujeme kolem pokladen. Zapiš ceny vstupenek  

III. kategorie. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

22. Cesta vede kolem fotbalové restaurace. Jak se jmenuje? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  



  

 

23. Pokračuj rovně k podchodu a spočítej lavičky na této cestě. Kolik jich je? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

24. Projdi podchodem a vpravo po cestičce dojdeš barevným hracím prvkům. Kolik jich  

je tam? Můžete si tam pohrát. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

25. Naproti u kamenné zdi se nachází socha plzeňského hudebního skladatele. Složil 

například hudbu k filmové pohádce: Byl jednou jeden král. Jak se jmenuje?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

26. Podél zdi pokračujte směrem k jezírku do Mlýnské strouhy. Zaskákejte si minimálně 

deset žabích skoků a deset čapích kroků. Kolik jsi jich zvládl? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

27. Když dojdeš k jezírku, můžeš tady odpočívat a pozorovat přírodu.  Co zakazuje cedulka 

přišroubovaná u poslední lavičky? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

28.  Jak se jmenuje kavárna na břehu jezírka?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

29. Co měří stanice v domku u kavárny? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Z Mlýnské strouhy můžete pokračovat vycházkou Sadovým okruhem, dojít na tramvaje č. 1,  

č. 2, nebo se vrátit k autu na parkoviště Rychtářka. 

 

  

Blahopřejeme!!!  

Úspěšně jsi absolvoval/a cestu naší hrou. Neztratil/a ses a skvěle jsi splnil/a všechny úkoly. 

Pokud se ti trasa líbila, můžeš brzy očekávat další podobné.  

  

  



  

 

 

 

Jak se ti hra líbila?  

  

 

 

  

 

 

 

Trasu vytvořily: Jitka Plescherová a Iva Mathlouthi  


