
Název TEAMU:  __________________________________________________________________________ Kategorie:  ________________ Pořadí:  ________________

Čas START: ___________________     Čas CÍL: ___________________       Čas CELKEM:  ___________________                                   Body:  _________________

Umístění kontroly/Otázka Body

1 Kapli čka na hrázi Hamru 10

Co a v jaké barvě je na kříži na kapličce?
2 Jezírko kachen, cedule za plotem 10

Kolik kachen ze seznamu 7-17 jsou Poláci?
3 Altán u lesa 10

Informaci na V stěně altánku – kdy je hřiště otevřeno a za jakého počasí??
4 Altán v Milí čovském lese 10

Jaké hlavní město je napsáno žlutou barvou na horním trámu?
5 NS Povodím Boti če 10

Zastavení NS číslo 11 – které květiny jsou vyobrazeny na tabuli?
6 Velký pa řez ořezaný do tvaru „cimbu ří“ (Z od cesty podél jezera). 10

Dostupné pouze pěšky 150m od vchodu do parku. 
Bude se zde pohybovat pořadatel a diskvalifikovat jízdu na kole. (-20b)
Kolik prořezaných výčnělků má pařez?

7 Kapli čka pod Petrovými Vrchy 10

Co za ornament je uprostřed dveřní mříže?
8 Skalní amfiteátr u cesty nad Pitkovickým potokem 15

Z kolika kamenů se skládá kruh (ohniště) v amfiteátru (poloměr cca 70cm)?
9 Spodní hráz jezírek u Všechrom. 10

Co je napsáno na dvou žlutých cedulích?
10 Svatá Anna, cedule na kapli vlevo od vchodu. 10

Kdy byla poražena velká jedle?
11 Kovárna 20 20

Zajímá nás značka a nápis+jeho barva na stromě v místě Kovárny
12 Cedule Lad ův kraj u rozcestí Jedlice 10

Vandalův bílý nápis zepředu na pravé a levé straně dřevěné konstrukce cedule?
13 Křižovatka cyklostezky a MTZ 10

Na jakých stromech jsou dvě nejbližší modré značky viditelné z křižovatky?
14 Křižovatka zna čených singlík ů v polích 10

Opište barvy a označení ze všech cedulí



15 Památný strom u potoka. Jeden z nejstarších svého d ruhu v Praze. 10

Zajímá nás celé jméno stromu.
16 Rybní ček 10

Kolik patníků je na hrázi rybníčku?
17 Babický les. Cedulka na vzrostlém smrku. 20

Co je na cedulce u bývalého muničáku?
18 Hráz prost ředního rybníku. 10

Kolik pařezů je u odtoku z rybníka?
19 Šember (hradišt ě) – rozcestí 20

Kdy byla cedulka KČT vyvěšena?
20 Dolany 10

Kolik stupňů vede nahoru na posed?
21 Klepec 10

Co je na památníku svobody na plaketě gramaticky špatně?
22 Vrchol rekultivované skládky 10

Kolik laviček je na vrcholu
23 Naučná stezka Klánovickým lesem 10

Komu byla zadána výzdoba zámku Jirny?
24 Singlík nad rybníky 20

Co je na červených cedulkách u singlíku?
25 Rybní ček 10

Kolik kačenek je na rybníčku za potokem?
26 Pramen pod ČOV 10

Z kolika kmenů se rozkládá strom u pramene?
27 Poloostrov na pískovn ě 10

Co visí ze stromu?
28 Strom p řes potok - pouze živá kontrola od 10:30 - 14:30 10+10

Připravte si lžíce :-)
29 Lavi čka 10

Co je napsáno v srdci protnutém šípem.
30 Ohrazenka 10

Co je zválštního na bráně do ohrazenky?
31 Rybní ček 10

Jakou barvu mají loďky?


