
Číslo kontroly Body Otázka: Správná odpověď
1 1 Jakou barvu má ruka na ceduli „Vítejte v pražských lesích“? Černou

2 2 Juncus inflexus

3 1 Cedule u cesty u rybníčku. Kdy byla vyhlášena přírodní památka ČIMICKÉ ÚDOLÍ. 1968

4 1 Žlutou

5 1 Pramen. Cedule „Vítejte v pražských lesích“ - jaký strom je na obrázku na ceduli? Vrba

6 1 V píči <|>
7 2 Kanálové údolí. Nápis na kanálu. KŽ 94

8 1 193246
9 1 Jaký strom roste u jeskyně ve skále? Bříza
10 1 Občerstvení Šárka. Kolik stojí „tekutý štrůdl“? maj zavreno
11 2 Zeď obory Hvězda – zevnitř – co hlásá grafitti zelenomodré barvy? MEZD + MAPLE

12 2+2 Průjezd pařezem
13 1 Zatáčka – kolik žárovek má lampa veřejného osvětlení? Žádná

14 2 27
15 1 Areál Zdraví – co přesně je napsáno na Horní tabulce rozcestníku? Areál zdraví (začátek)
16 1 Dům – Jaký je znak na fasádě vedle dveří /zvíře/? želva

17 1 Modrou

18 2 Koniklec Luční, Vstavač Nachový
19 1 4

20 2 zámek, červená
21 2 Strom – Na jakém stromě /rodové jméno/ jsou zbytky posedu? Dub
22 1 Zákaz vjezdu – jaké číslo je uprostřed značky zákazu vjezdu? 114

23 1 KSC
24 1 Zbraslav – Jaká dvě slova jsou napsána na ceduli u kraje lesoparku? Lesopark Belveder
25 1 prodej jahodníkové sadby

26 1

Cedule – Naučná stezka přírodním areálem. Jaká rostlina dominuje zdejšímu 
mokřadu – latinský název.

Plynovod/parovod, zkrátka ta zelená trubka. Jakou barvu mají protikorozivní kapsle 
uvnitř čtvercového otvoru v trubce.

Soutok Drahaňského potoka a Vltavy. Cedule „Vítejte v pražských lesích“ - kde jste? 
No jen se nestyďte ;-)

Zřícenina Baba. Osvětlení přímo uprostřed zříceniny. Chceme vědět sériové číslo 
světla.

Jízda zručnosti nebo hlavolam. Lom/skalka – je vidět ze stezky jdouci kolem zdi 
obory Hvězda. Kdo chce mít foto…

Hřbitovní zeď – Kolik je červených cihel na SZ rohu hřbitovní zdi –počítejte pouze 
cihly nad nahozenou částí zdi (to je ta část kde nejsou ve zdi vidět kameny :-)

Lom – Jakou barvou jsou nastříkána písmena na V stěně tunelu /jižní konec tunelu/ 
Radotínské údolí – Jaké dvě květiny můžeme v údolí obdivovat dle tabule naučné 
stezky?
Kaplička – Kolik křížků je na JV zdi kapličky v JV rohu hřbitova? 

Cibulka – Co je uprostřed vrat do opuštěného statku a jakou to má barvu /vrata proti 
konci asfaltky/

Most – Jaká tři písmena jsou černě nasprejována na pilíři západně od 
silnice/cyklostezky?

Lipence – Co je napsáno na žluté ceduli s červenou šipkou u parkoviště?
Slavičí ulice – Jaké jehličnaté stromy rostou podle západního plotu parcely (parcela 
u zatáčky ulice Slavičí, vzhůru vede podle ní pěšina do lesa) ?  Thuje


	dohledavky

