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NAZDAR
VÝLETNÍKU!
Než se vydáme na cestu, musíme si povědět pár

praktických informací, ať si tuhle Pejsktrek užiješ

naplno! 

Nezapomeň, že po cestě budeš potřebovat nabitý

telefon, který umí číst QR kódy. QR kód je něco jako

čárový kód, který se dá naskenovat telefonem. Jestli jsi

ho ještě nikdy nepoužíval/a, bude lepší, když si to zkusíš

předem. 

Třeba tady: 

STRANA 2



JAK ZAČÍT?
"Ne každý, kdo bloudí, je ztracen. "

J.R.R. Tolkien

WHY WINSLOW'S
IMPORTANT?

Vyrazit můžeš kdykoliv o víkendu 1. a 2.8., vždy mezi 10-19

hodinou, trasa je připravená a čeká jen na to, až ji se svým

chlupáčem prozkoumáš samostatně nebo s partou

kámošů. 

Délka trasy je cca 2,5 km a čekají na ní 3 stanoviště se

schovanými QR kódy. Načti ho telefonem, otevři stránku a

zadej tajné heslo z předešlých instrukcí. To ti odemkne na

každé zastávce povídání a návod, kudy v trase pokračovat. 

Na každém stanovišti jsou ukryty dva QR kódy, to proto,

aby byl v záloze další, kdyby se s prvním něco stalo. 

STRANA 3

DOPRAVA NA START
Tramvají na zastávku Výstaviště Holešovice

6, 12, 17



STRANA 5

JAK MÁM JÍT?

Nepočítej čas ani kilometry, užívej okamžiky.

WHY WINSLOW'S
IMPORTANT?

Cesta se nepočítá na čas ani žádné body, cílem je užít si  

čas v doprovodu svého pejska. 

Zvol tedy takové tempo, jaké ti vyhovuje a rozhodně se

vůbec nic nestane, když se na nějakém sympatickém

místě zastavíš, chvíli posedíš a budeš rozjímat. Ve

Stromovce je spousta příležitostí pro socializaci pejska,

můžeš třeba i potrénovat nějaké cviky v rušnějším

prostředí, to se vždycky hodí. 

Poslední zastávkou je stánek Funky Dog  na právě

probíhajícím Dyzajn Marketu, tam tebe i pejska čeká

malé překvápko!



Jak to bude probíhat už víš, teď je na čase vyrazit na

cestu. 

Ze zastávky Výstaviště Holešovice se vydej směrem ke

vstupu do Stromovky, po pravé straně uvidíš zelenavý

dům s číslem 67, První kód je schovaný na jednom z

okýnek domu nebo pod ním pod kamenem.

Načti QR kód, který najdeš a otevři stránku. Heslem pro

vstup je jméno skupiny, do které se psi řadí podle toho,

jakou potravu přijímají. Zadej ho malými písmeny s

diakritikou. 

Dál už tě zavedou instrukce na stránce. 

Užij si trasu a těšíme se na Tebe na stánku Funky Dog

STRANA 6

JDEME NA TO!


