Startovní číslo

Název TEAMU

Umístění kontroly

Otázka

1

V lese

Kolik mašinek je na dětském hřišti

2

Velká Skála - rozcestník za zastávkou MHD

Jaká je nadmořská výška na rozcestníku

3

Haltýř - prameniště potoka

Která rostlina dominuje mokřadní vegetaci u prameniště?

4

Vyhlídka - hradiště u ulice Farky

Z jakého materiálu je zábradlí nad srázem?

5

Tůňka pod starou bikroskou – přírodní
rezervace Podhoří

6

Čas

Odpověď

Postup k další kontrole

2

314m

Ke kontrole 3 po zelené - pěkný sjezdík.

Juncus Inflexus

kov

Ke kontrole 5 se dostanete tak, ze se vydáte severně
a narazíte na bikrosku, tůňka je kus pod ní.

Kdy byla rezervace vyhlášena?

1982

Techničtí jezdci si užijí sjezd dolu po proudu potůčku
vytékajícího z jezírka

Starý hřbitov

Co je na vrcholu vstupní brány?

kříž

7

Kostel Sv Matěje - hřbitovní zeď u brány

Kdo je odpovědný vedoucí areálu hřbitova?

8

Singlík - viz mapka dole

Živá kontrola

9

Ústav experimentální botaniky - ulice
Duchoslávka

Letopočet na zdi u brány?

10

Kříž na rozcestí

Od čeho nás má chránit Bůh?

11

Přístřešek

Ahoj ...

...turisto

12

Štola

Z jaké horniny jsou stěny štoly – zjistíte až dále ve štole.

pískovec

13

Letohrádek Hvězda

Postavte se zády ke vchodu do letohrádku. Které zvíře ze
dřeva vidíte naproti přes prostranství na hřišti

14

Rybníček v oboře - informační cedule

Kdo vytvořil návrh cestičky do mokřadu pod rybníkem

15

Altán

Co je vyryto /4 písmenný nápis/ v horní části centrálního
sloupu?

ILON

16

Pneumatiková Rokle

Výrazná solitérní pneumatika na sever od cesty. Jaký je
rozměr pneumatiky /tři čísla, pomlčka, dvě čísla/ vyražený
na pneumatice?

25,0 – 25

17

Dům s výhledem

Jaký je počet velkých modrých barelů na zahradě?

18

Romantická rozhledna

Jaký je počet schodů obvodového schodiště na
rozhlednu?

Singlík nad stavbou

Zajímá nás písmeno a římská číslice na sloupku cedule
„přírodní rezervace“. Na sloupku z jihu je nastříkán
oranžový obdélník a nápis je na oranžové barvě

20

Albrechtův Vrch

Jak zní pozpátku napsané příjmení autora fotky
meandrů?

21

Vyhlídka na Hemrovy skály

Jaké je jméno autora kresby na 4 zastávce naučné
stezky?

Jan Hora

22

Lom v hlubočepích

Jakou barvou je na velkém kameni nápis „I love you“ ?

červená

23

Opravená studánka

Kdy byla studánka opravena?

LP 1946

24

Podchod obchvatu

Jaké dva shodné graffity podpisy najdeme na S a J
stěně?

25

Sloup VN

Jaké je číslo sloupu?

26

Zahrádkářská kolonie

Opiště všechny tři řádky na hnědé ceduli.

19

8

Sylva Kotanova

1861

Sjeďte dolů do Šáreckého údolí a pokračujte proti
proudu potoka.

od moru, hladu a války.

hrocha

Singlíkem dole kopcom do údolíčka na jih od
prostranství a pak po proudy potoka se dostanete k
další kontrole.

Lukáš Gavlovský

2

77 /snad  /

RII

kívalS

CHEF případně CRS

9

Zahrádkářská osada Třešňovka, ZO ČZS

k této kontrole se nejlépe dostanete když odbočíte z
cyklostezky /Ře-HL/ na východ na singlík vedoucí do
lesa

