Rokem pojďme dokola po náměstí Suchdola
(první suchdolská hledačka)
(Kola dějin se otáčí, člověk se divit nestačí!)
Obtížnost hledačky: fyzicky zcela nenáročná, po rovině, vhodná pro všechny; k vyřešení tajenky
potřebují malé děti pomoc dospělých
Délka hledačky: co by kamenem dohodil a zbytek došel ; na poklidné projití budeš potřebovat
asi 30 minut; ujdeš asi 365 kroků 
Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír
Začátek hledačky: Suchdolské náměstí, městská část Praha-Suchdol; u kamenů
Zakončení hledačky: v kavárně DON CAFETO (Po-Pá 12:00-23:00),
při rezervaci otevřené i o víkendech, https://www.facebook.com/doncafetocz/
Přístupnost: nejlépe z metra Dejvická busem 107 a 147; parkování přímo na náměstí
Upozornění: hledačka je za sucha bezbariérová; během cesty si můžeš nakoupit, nechat ošetřit psa
či sebe, spravit kolo, zaplatit daně a poplatky za psa, poslat dopis, nechat si spravit boty, opatřit
květiny, nahlásit požár či krádež, dát si kávu… a pokud to nestihneš, můžeš se i ubytovat .
Hledačka je přístupná od pondělí do neděle, pokud si pokyny stáhnete na www.praha-suchdol.cz,
v sekci O Suchdole a Sedlci.
O víkendu, ale bývá kavárna zavřená. Nicméně tajenku bez ní vyluštíte, ale přijdete o poklad.
Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sleduj text! Během cesty zapisuj písmena
dle návodu; označená písmenka nakonec dají tajenku. Zavítej do kavárny.
První suchdolskou hledačku v březnu 2014 vytvořili v prvních jarních dnech roku 2014 pod
patronátem místní knihovny společně vytvořili: Blažena Hušková, Zuzana Ježková, Zuzana
Krumpholcová, Šimon Černý, Pavel Zajíc, Katka Lahodová Turchichová, Vladimír Hynek,
Magdaléna Turchichová, Jitka Vinklátová, Katka Pechová, Klára Zuzáková, Staňka Pavézková, Josef
Jánský, Jiří Suchomel alias Karel Čech, Jan Jaroslav Sterec a pes Tobiáš, pomohl nám i Michal
Jelínek.
Hledačka vznikla ve spolupráci s Národní knihovnou za finanční pomoci Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Actaea –
společnost pro přírodu a krajinu a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva
životního prostředí. Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

PROLOG
Voda do skulin
ryby bez šupin
a vlastně zdá se bez příběhu.
Však příběh každé místo má,
někdy je skryt a jindy zjevný,
až cestu celou projdeš,
o tajemství obohacen budeš ...

