9. PROCHÁZKA
K PRAMENI „STAŇKOVKA“
BEZ VODY NENÍ ŽIVOT!
Pro tento týden jsem si pro vás připravila o něco delší procházku, která nás zavede až
k prameni jménem Staňkovka. Informace z registru studánek a pramenů jsou
následující:
„Ačkoliv vypadá jako pramen, je to přepad z
blízkého vodního zdroje (cca 5m proti svahu), což
by mohlo znamenat jistou kvalitu vody, leč
orientační měření v červenci 2014 kvalitu vody
neprokázalo, spíše naopak... Výše proti svahu
těsně u červené turistické značky jsou staré
studny - jedna nebezpečně nezakrytá na dně s
odpadem + druhá s vodou, ale zakrytá betonovým
poklopem.

Začínáme opět na rohu ulic Na Poustkách a V
Kosině, ale pozor nebudeme stoupat do kopce, vydáme se hned doprava po užší lesní
pěšině po úbočí svahu s vyhlídkami na řeku Berounku a část Černošic. Trasa k
prameni měří něco málo přes 1 km. Prvních 500 m je pěšina krásně upravená,
prostříhaná od větví, což je zřejmě práce cyklistů na horských kolech, kteří zde mají
po úbočí upravené uzoučké cestičky s různými skokánky.
Aby cesta ke studánce dětem rychleji ubíhala, opět mohou hledat pomalované
kameny. Tentokrát na nich najdou pohádku, v níž studánka (voda) hraje velmi
důležitou roli – „Pohádka o kohoutkovi a slepičce“. Pokud ji děti znají, mohou
vyprávět dle obrázků celý příběh, jestliže neznají, vyprávějte jim pohádku dle
obrázků vy.
Dosáhnete-li cíle (pramene) máte 2 možnosti, vrátit se zpět stejnou cestou, nebo
pokračovat dále nahoru, kde navážete na červenou značku a po ní se vydáte doleva po
Svatojakubské cestě, která vede podél chat Na Pískách a dovede vás až k
borovicovému lesíku, za nímž už se rozkládají louky Višňovka (od pramene necelý
km). Od tohoto lesíku už nemusíte pokračovat po červené, vydejte se rovně na
Višňovku a pak rovnou dolů do ulice Třebotovská. (vše najdete v mapě). Celý tento
okruh měří okolo 3,5 km.
AŤ VÁM NA CESTU SVÍTÍ SLUNÍČKO!

