Startovní číslo

Název TEAMU

Umístění kontroly

Otázka

1

Velký billboard News u mostu přes silnici. +
Přepad rybníka

Číslo billboardu viditelné z mostu + údaj na vodočtu u přepadu
rybníka=?

20

2

Stavidlo rybníka

Zkouška odvahy

20

3

Poklopový plácek

Kolik děr má jeden poklop

10

4

Depo Hostivař

Kolik vrat (otevřených i zavřených) je při pohledu na depo metro z
bodu kontroly?

10

5

Manipulační kolej metra

Podivejte se dolu z vychodni strany mostku pres koleje. Chceme
vedet co je na cedulce v kolejisti mezi troleji a koleji.

20

6

Strom s cedulkou

Pseudotsuga menziesii

10

7

Sniperská budka

Kolik příček musí překonat sniper na stanoviště?

10

8

Ukazatele na cyklostezce

Mobilni telefon na službu firmy co cedule vyrábí?

10

9

Chata na kraji louky – strom s cedulkou

Latinské jméno stromu.

20

10

Hospoda Pod hrází

Kolik stojí kofola?

10

11

Beachvolejbalové hřiště

Opište vždy poslední slovo u každého ze zákazů nad vstupem.

10

12

Cedule vítejte v pražských lesích

Napište rodové i druhové jméno brouka zobrazeného vlevo nahoře na
informační tabuli.

10

13

Památný strom.

Jak se nazývá památný strom v bodě na mapě?

10

14

Ostrůvek ;-)

Jaká stavba se nachází na ostrůvku na rybníčku?

20

15

Restaurace hliněná bašta

Na jaké speciality se tato restaurace specializuje?

10

16

Altánek na singlu u Botiče

Kolik podpěrných sloupů drží stříšku.

10

17

Odbočka na zrušenou kolej.

Co je napsáno na ocelových pražcích u výhybky na zrušenou kolej?

20

18

Starý židovský hřbitov

Ze kdy je první zmínka o hřbitově? Viz informační cedule u branky.

10

TK1

Točná - Značení okruhu Šance

Co je dopsáno fixem na cedulce „Okruh Šance“ ?

10

TK2

Točná - Vyschlý potok

Kolik pruhů bílé barvy je na smrku vedle smrku s bílým kruhem?

10

TK3

Točná - Strašidelný bunkr

Nápis na vzdáleném konci levé zdi /první velká místnosti s kovovým
válcem uprostřed, vchod máme za zády/. Dvě slova psaná bílou
barvou.

10

TK4

Točná - Tři rokle

Co je napsáno červenou barvou na stromě /písmeno i piktogram/ ?

10

19

Chatrč Cukrák

Kolik prken je použito na dveře /počítejte pouze svislá/ ?

10

20

Nekotvit

Máme funkci ƒ (x)=xz; nechť počet hlaviček šroubů na ceduli viditelných od
řeky je z; spočítejte ƒ´(x)

20

21

Kazín vrchol skály - ohniště

z kolika větších kamenů je složeno ohniště?

20

22

Nad Dolními Břežany

První slova z plechové cedule na dřevěné boudě v JV rohu remízku.

20

23

Zátišský potok - cedule lesů

Kdo koho miluje?

10

Modřany násypka

Z kolika kamenů se skládá mužik v nejzápadnější jámě vrcholového
plata?

20

25

Cholupická bažantnice

Krajní strom v JV rohu bažantnice s červeným pruhem. Co je to za
strom?

10

26

Údolí Táty Kony

kolik krmítek a krmelců najdeme u potoka vedle křížení cestiček?

10

27

Sloupek na betonové základně u cesty

Co je napsáno na sloupku – horizontální text, pouze první slovo
v oválu?

10

28

Zbraslav pod Osmou

kolik panelů zahrazuje cestu? /prasklý na více kusů se počítá stále za jeden/

10

29

Berounka naproti cyklostezce

Jaká jsou čísla na dvou stromech mezi ohništěm a řekou/bližší k řece
ze dvou ohnišť/?

10

30

Hráz rybníčku

kolik betonových schůdků je podél výpusti v hrázi? /součet pravá i
levá strana/

10

31

Altánek s pohádkou pod střechou

jaká tři písmena jsou vpravo nahoře vedle vchodu? /stojíme před
Altánem/

10

32

Bonusová kontrola

sečtěte čísla z kontrol 3, TK2, 29. Přičtěte počet svazků F.L Věka a
počet měsíců Marsu. Uznáváme pouze 100% správný výsledek.

10

24

Čas

Odpověď

Body

