
 

Vydejte se s námi na procházku centrem Prahy a zjistěte zajímavosti o našem oddílu. 

Oddíl Dinosaurus je zhmotněnou 

myšlenkou dvou pánů Erika a 

Tomáše. Na adrese Masná 13, je 

budouva, ze které pocházely první 

děti oddílu Dinosaurus. 

O jakou budovu se jedná? 

 

Co se nachází naproti ? 

 

 

První samostatný tábor oddílu 

proběhl v roce 1986, tehdy 

vyrazila skupina archeologů na 

expedici SURUASONID na 

Mastník. 

Zvládneš rozluštit název 

expedice?  

Pokračujte dále do ulice  Za 

Haštalem 3, od roku 1989 do roku 

2010 zde byla klubovna oddílu 

Dinosaurus (to jedno okno vpravo 

od vrat, vedlo do předsíně). 

Co nalezneme vedle klubovny 

vpravo? 

 

 

Máte pravdu, tahle odpověď už tu 

jednou byla, ale opakování... však 

to znáte.  

 

V roce 1991 jsme poprvé vyrazili na 

tábor na tábořiště, na kterém jsme 

dodnes. 

Jak se jmenuje naše současné 

tábořiště (vesnice nedaleko)? 

 

 

Od té doby uběhla už pěkná řádka let. Schválně, znali se už vaši rodiče v té 

době? Přesuňte se zpět ke Kostelu sv. Haštala, zde probíhal vždy sraz na 

schůzku a sem si nás chodili vedoucí vyzvedávat. Z tohoto důvodu začíná 

spousta kronik „Sešli jsme se u kostela.“. Spočítejte lavičky:) 

 

V roce 1994 se rádcem oddílu  stal 

Milosh, kterého všichni znáte. 

 Jaké je Miloshovo příjmení? 

 

 

 

 

V roce 1998 došlo zatím 

k poslednímu dělení oddílu, vznikl 

oddíl, který má klubovnu na 

adrese Anežská 5. 

Jak se oddíl jmenuje? 

 

V roce 2001 došlo k předání otěží 

oddílu Hrušce (Adnree Joskové), 

která vedla oddíl do roku 2011.  

Kdo od ní oddíl převzal?  

 

Přesuňte se k vodě. Jděte směrem 

k hřišti v Lannově ulici. U tohoto 

hřiště na vodě stojí velká loď, ve 

které je restaurace, jak se jmenuje ? 

 

Současná klubovna oddílu Dinosaurus se nachází v Truhlářské ulici č. 17, kolik 

laviček je před klubovnou?  

 
Překvapení najdeš na adrese ... Hledej žluté plastové desky, podepiš se a vezmi si 

z nich odměnu. Pak pečlivě vše zase schovej zpátky  na stejné místo. 
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