
 

pořádá v sobotu 26. 5. 2018 

 

pro studenty a žáky s rodiči nebo příbuznými, studenty, učitele a vychovatele  

 

8. ročník pochodu přírodou 
 

 

 

 

 

 

„DINO ŠLÁPOTA“  

 

 
Trasa:  8. ročník pochodu DINO Šlápota nás zavede na další ze zelených míst Prahy, do 

Prokopského údolí, a poznáme tak další zelenou plochu uprostřed Prahy. (Detailní popis 

trasy „slovem i obrazem tvoří další přílohu“).  
      

Start: sraz účastníků v 9:45 hod na parkovišti u ulice 

Novoveská č.p. 2, Praha 5 Jinonice (v blízkosti křižovatky ulic 

Novoveská, Pod Vavřincem – v dostupné vzdálenosti 600 m autobusová zastávka 

č. 137, 904 Stará Stodůlecká, stanice trasy B metra Nové Butovice je vzdálena 1,1 

km, parkování v místě je možné, ale omezeně dostupné), odtud se vydáme 

na trasu v 10:00 hod.  
     

Cíl:  tamtéž co start .  
 

Na trase: 

 Pro děti budou tentokráte na trase připravena 

naučná a zábavná stanoviště (6 stanovišť) + 

závěrečné stanoviště s občerstvením (viz mapa). Na 

startu každý účastník obdrží samolepku pro označení 

účastníka a kartu pro jednotlivá stanoviště. 

Na každém stanovišti získají účastníci prolis jednoho z 

6 symbolů na kartě. Diplom a keramickou placku 

v závěru pochodu (v místě občerstvení) získá ten, kdo se 

zúčastní aktivit na všech 6 stanovištích. Tentokrát 

nebudeme s sebou potřebovat pro plnění úkolů nic jen dobrou náladu. 

 



 Trasa DINO Šlápoty bude značena 

modrými a fialovými fáborky (pokud tam vydrží, 

než k nim dorazíme + detailní popis viz příloha), proto 

ten, kdo trasu nechce ztratit, ať se drží za 

Danou Kubrychtovou. Po trase budeme 

částečně využívat turistické značky, ale ne 

všude. Trase vede bezpečnými úseky, ale 

pokud se děti rozběhnou z dohledu, mohou se dostat na 

nebezpečná místa. Prosím, informujte děti 

o bezpečném chování v průběhu trasy, 

také abyste neodbočili jinou pěšinkou, 

neminuli jste občerstvení a došli k cíli . 

 Záchranná občerstvovací stanice bude ve 2/3 trasy, proto 

zvažte, zda je nutná svačina. Dostatek tekutin v průběhu cesty 

ale určitě nepodceňte.  Na počátku trasy si prosím 

vyzvedněte žeton na občerstvení (jdeme frekventovanou trasou). 

 Trasa je dlouhá přibližně 8 km poměrně snadným terénem, 

ale místy se stoupání nevyhneme, jsme ve skalách. 

Většina trasy vede po širokých pěšinách, ale některé 

části vedou úzkými lesními pěšinami a do kopce, proto 

trasa není vhodná pro žádný typ povozu s koly (ani 

kočárky, koloběžky).  Jedná se o pochod a hodí se turistická 

obuv. Pláštěnku necháváme na vašem zvážení, dle 

aktuálního počasí. 

 

Pochod se jde za každého počasí, na vlastní nebezpečí a je 

určen pro děti s rodiči. Dohled nad dětmi bez rodičů nebude zajištěn. 

 

Případné informace: Dana Kubrychtová, tel. 602378947, 

dana.kubrychtová@dinoskola.cz.  

Budu ráda, když zápisem na seznam ve vstupní hale, emailem, sms nebo tel. potvrdíte 

předběžnou účast, abychom mohli poskytnout dostatečné zajištění akce. 

 

Pěkné počasí a příjemné turistické zážitky přeje    

        

    Za vedení školy se na vás těší  

     

 

      D. Kubrychtová 
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