Velká adventní poznávačka

VELKÁ ADVENTNÍ POZNÁVAČKA
ZPRÁVA č. 1
Drazí hráči,
na tomto místě započne vaše cesta.
Odhoďte svá (dospělá) brnění třeba zde do vody a vyražte za dobrodružstvím.
Vaše další kroky povedou na následující místo:
50.0886508N 14.4110294E
ZDE MŮŽETE OTEVŘÍT ZPRÁVU ČÍSLO 2.

ZPRÁVA č. 2
Drazí hráči,
vítejte na tomto místě. Zde cizí krky nasytit můžete, čímkoliv co
po kapsách máte.
Zprávu číslo 3 otevřete zde:
-.-, .-.., .-, ..., -, ., .-.,
-.-, .-., .., - -.., ---, ...-, -., .., -.-, ..-,
…,
-.-., ., .-., ...-, ., -., ---, ..-,
…., ...-, ., - -.., -.., ---, ..-,
Cestou na další místo spojte svůj tým – jako pevný řetěz putujte ať o nikoho
nepřijdete.
Pozor všude kolem čerti a andělé chodí, když se řetěz rozpojí, mezi pekelníky se
zapojí.
Cestou zpívejte Mikulášské písně, říkejte básně ať se peklu vyhnete.

ZPRÁVA č. 3
Drazí hráči,
další zprávu otevřete tam, kde nejstarší pražské sluneční hodiny jsou.
U vchodu z náměstí dříve zvaného:

AN OŽULI
Tam, kde astrologové i astronomové svou činnost provozovali.
Dodnes odtud mračna pozorují.
Po cestě si o zážitcích Vánočních vyprávějte.
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ZPRÁVA č. 4
Drazí hráči,
Návštěva barokního knihovního sálu, Astronomické věže či Zrcadlové kaple,
kde se pravidelně pořádají koncerty, patří k nezapomenutelným zážitkům
každého návštěvníka Prahy. Podrobnější informace najdete v tištěném Průvodci
Klementinem, na webových stránkách www.klementinum.cz nebo při
komentované prohlídce klementinského baroka (denně od 10:00, vstupenky a
informace o prohlídkách v předsálí Zrcadlové kaple).
Věděli byste co je to „svět“ a „šklibky“? Pokud ne, zkuste od kolemjdoucích
vyzvědět ;). Výrazy se týkají období předvánočního. Doma můžete pak tradice
oživit.
Vaše další kroky povedou do:

(Liliová 4
nebo
Klimentská 34)

ZPRÁVA Č. 5
Drazí hráči,
dodejte zde pamlsků co vaše hrdlo řáčí.
Očichejte zdejší pachy a doplňte informace, které vám o čokoládě chybí.
Víte jak se konzumovala čokoláda v dobách Aztécké říše?
Vaše další kroky povedou k:
kLÁšTersVaTÉANny
Tam další zprávu otevřete.
Budete potřebovat informace o svatém muži, který slaví svátek 7.12.
Kdo to byl? Co nosil? Co dělával? Vyzjistěte od kohokoliv na své cestě.
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ZPRÁVA Č. 6
Tento klášter sv. Anny byl kdysi
templářským klášterem sv. Vavřince.
Vyzkoušejte si na tomto klidném místě „hru na sv. Ambrože“. Ten vždy v tento
den honil děti kolem kostela. Měl na hlavě černou do špičky
stočenou čapku. Děti na něj pokřikovaly a on čas od
času upustil nějaký pamlsek, aby přilákal dítko a
mohl jej pak chytit. Další zprávu otevřete u:

ZPRÁVA Č. 7
Zde u Náprstkova muzea najdete spoustu zajímavostí.
Můžete se zajít podívat dovnitř a za pár šupů se od jiných
národů inspirovat, nebo odložit návštěvu muzea na později.
Vydejte se uzounkou uličkou HLAVSOVA hledat místo,
kde zemřel český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a
sběratel českých lidových písní a pohádek, představitel literárníh romantismu
– KAREL JAROMÍR ERBEN.
Co se nachází na tomto místě? Zde můžete otevřít další zprávu.
Po cestě nezapomeňte vyfotit váš tým a maskota s doktorem (nebo čímkoliv
zajímavým).

ZPRÁVA Č. 8
Přes nejrušnější vánoční shromaždiště vůní
a lákadel se svým tempem přesuňte na náměstí velikána, u jehož muzea vaše
cesta započala.
Váš cíl nachází se v:
Galanterii Umělečků Drobounkých
Zde vaše objevná adventní pouť končí. Ohřejte svá těla, inspirujte se, návštěvou
svou místo chcete-li obohaťte.
Pokud se chcete o své zážitky podělit, pošlete je třeba i se společnými fotkami na
info@playeveryday.cz
Krásný adventní čas a
PLAY EVERYDAY aneb každý den si hrej
www.playeveryday.cz
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI, INSPIRACE, INFORMACE:
Začátek trasy – Franz Kafka muzeum, Cihelná 2a
Zpráva číslo 1

Zpráva číslo 2 - Klášter Křížovníků s Červenou hvězdou, Platnéřská 4
Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou je jediný mužský řád, který má
výlučně český původ a který měl své centrum vždy v Praze. Více info na
www.krizovnici.eu

SV. MIKULÁŠ
Biskup, který se narodil kolem roku 250 ve městě Pataře. Po smrti rodičů
rozdal svůj majetek chudým a vydal se na pouť do Palestiny. V maloasijském
městě Myra zemřel té doby biskup. Novým biskupem se měl stát ten, co
následujícího rána vejde do chrámu. Stal se jím putující sv. Mikuláš. Je
patronem námořníků, rybářů, převozníků a hlavně dětí. Pečoval o mosty a
chránil je před povodněmi.
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BÁSNĚ, PÍSNĚ
Písnička pro čerta
1) Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší, kdo tu řinčí řetězem a proč s
tebou přišel sem?
REF: Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty, rohatý, rohatý, černý, střapatý.
2) Kdo jsi, teď už všichni víme, my se čerte nebojíme, nemáš li co na práci,
můžeš dělat legraci.
3) Chceš-li ale děti lekat, nebudeme déle čekat, pošleme tě nazpátek do
veselých pohádek.
Ententýky, dva špalíky
1) Ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl
si nos.
2) Ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, natloukl si koleno, tuze ho
to bolelo.
Mikuláš ztratil plášť
1) Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni. Hledali, nenašli, byli oba smutní.
2) Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni. Kdo ji má, ať ji dá, dostane dva
cukry.
3) Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukňu. Tancovali po světnici, roztrhali
duchnu.
Přichází k nám Mikuláš
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč. Mik, Miku, Mik,
Miku, Mikuláš přinesl nám zimní čas. Když Mikuláš naděluje, čertík za ním
poskakuje. Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas.
Zpráva číslo 3 - MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Obvodová zeď Clam-Gallasova paláce tvoří jižní část Mariánského náměstí,
pojmenovaného podle kostela Panny Marie na Louži. Ten už zde dnes
nenajdeme byl v roce 1791 zbořen a na jeho místě byl vystavěn nárožní dům
čp.102, část jeho hřbitova byla postoupena na rozšíření náměstí. Celému
prostoru se kdysi říkalo NA LOUŽI, protože tady byly skutečně ohromné louže,
zejména po jarních nebo podzimních povodních. Náměstíčko mělo tehdy sklon
od řeky a bylo a bylo prohloubeno, takže při tehdejší absenci jakékoliv
kanalizace dlouho voda vysychala a louže tady byly velmi časté.
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Zpráva číslo 4 – Čoko café U červené židle
SVĚT (KRÁL, JEŽEK)
na výrobu je potřeba jablko, špejle, červená nit, sušené švestky, rozinky, hrášek,
cukroví, větvičky
Postup: Zespodu jablka vbodneme 3 špelje, tak aby jablko stálo. Obtočíme je
červenou nití. Do jablka zapíchneme několik krátkých špejlí se sušenými
švestkami, ořechy, hrášky, cukrovím, rozinkami atd. Mezi ně vpíchnem zelené

větvičky. Na vršek špejlí můžeme dát ještě řetěz z papíru.
Foto: www.janyfany.webnode.cz
ŠKLIBKY
Děti, které se nemohly dočkat návštěvy sv. Mikuláše se škádlily „šklibkami“.
Říkalo se, že sv. Mikuláš se převrátil se svým vozem plným darů. Nemohl vše
posbírat a tak mohly nedočkavci jít ven a bosky dary posbírat. Samozřejmě
venku nic nebylo, vysloužily posměchu i prochladnutí.

ČOKOLÁDA

V dobách Aztécké říše se čokoláda pouze pila. Nápoj se připravoval z
rozdrcených a ušlehaných bobů. Tabulková čokoláda jak ji známe v
různých chuťových podobách dnes, přišla až s moderním způsobem
zpracování. Výroba čokolády začíná u kakaovníku, který pro svůj zdravý
růst potřebuje spoustu slunce a tepla. V dobrých podmínkách roste a
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plodí po celý rok. Více info: www.choco-cafe.cz
Zpráva číslo 5 – Klášter sv. Anny, Zlatá ulička
Zpráva číslo 6 – Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1
Zpráva číslo 7 – Pamětní deska K.J.Erbena, Michalská 11
Zpráva číslo 8 – Galerie GUD, Náměstí Franze Kafky 3

SV. AMBROŽ
V den svátku 7.12. bývalo zvykem Ambrože honit děti kolem kostela. Ten měl
na hlavě černou, do špičky stočenou čapku, závoj přes obličej, na sobě dlouhou
košili, v jedné ruce uzlíček s cukrovinkami a v druhé koště polepené bílým
papírem. Zatímco děti honil, občas utrousil na zem nějaký pamlsek a tím je
přilákal a pokusil se chytit.
DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA
BEER MUSEUM – Husova 7
ABSINTHERIE – Jilská 7
PIVOVAR U TŘÍ RŮŽÍ – Husova 10
GALERIE FOTOGRAFIC – Stříbrná 2
GALERIE GAMBIT – Řetězová 7
GALERIE ZLATÁ LILIE – Malé náměstí 12
MUZEUM GRAMOFONŮ A FONOGRAFŮ – Michalská 12
HRY NA CESTÁCH
Pokud už napadl sníh, můžete po cestě zvolit terč a trefovat se do něj.
Další hrou může být svatění co nejvyššího sněhového sloupu.
Na sloup (či postaveného sněhuláka) pak můžete nasadit čepici, klobouk či
svačinu a snažit se ho co nejrychleji srazit.
Inspirace a texty z knihy Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce – Martin

Bestajovský
Pokud se chcete o tipy a vše zmíněné podělit, pošlete svým přátelům odkaz na
webové stránky
www.playeveryday.cz
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