
LOST in Prague 2014
Body

1 Mokřad Triangl 10

Jaký nápis je na padlém kmeni v jezírku? TEKNO YEBAL

2 Rybník Slatina 10

Poslední dvě slova na ceduli v rákosí? Nebezpečí nákazy

3 Náhon Počernického rybníka 10

Kolik paprsků má ovládací kolo stavidla náhonu? 4

4 V temných hlubinách, kde hoří svíčky a šumí voda 10

 najdi na stěně runu. Runa

5 Základní kámen demokracie. 10

Ve spolupráci s kterou obcí byl kámen  umístěn? Vápenka v Jeseníkách

6 Živá kontrola 30

Singlík na kraji lesa

7 Červená TZ 20

Jak se nazývají dva stromy nejblíže u ohniště. Kaštan Koňský - Jírovec Maďal

8 Mostek přes potok 10

Jakou barvu má zábradlí mostku. Bílou, žlutou, červenou

9 Vodoměrná stanice na jezu. 20

Jakým motivem jsou vyzdobena dvířka do stanice. Listy

10 Stožár vedení vysokého napětí 10

Opište pořadové číslo stožáru. 108

11 Mostek přes potok 10

Z jakého materiálu je nový mostek přes potok Ze dřeva

12 Rozcestník naučných stezek. 10

Kolik šipek je na rozcestníku? 8

13 Naučná stezka na břehu Říčanky - stanoviště 8. 10

Který ptáček je vyobrazen na pravém spodním obrázku? Cvrčilka říční

14 Lavička na vyhlídce 20

Jaká jsou písmena v srdíčku T+D

15 Lavička na vyhlídce 10

Co sme říkali? říkali sme navěky ne!

16 Cedule u pěšinky nad studánkou (SV od studánky, ne u asfaltu) 10

Tag bílou barvou obsahující apostrof (V strana cedule) How´s

17 Strom Z od mostku přes výspust Hostivařské přehrady 10

latinský název stromu (cedulka) alnus glutinosa

18 Lávka přes Botič 10

Počet svislých trubek zábradlí (obě strany) 14

19 Železniční most Z strana. Semafor u výlezu na most 10

Číslo sloupu Z od semaforu 390

20 Olšanský rybník - pneumatika mezi břehem a cestou 10

Značka a rozměr pneumatiky Barum R 20

21 Komiksy pod mostem (východní průchod) 10

Na jaké house party a kdy byl nakreslen komix Noc poezie ? Psince 1991

22 Cvičiště Dobřejovice - bouda 10

První dvě slova na levé ceduli (cedule s tel. číslem) Výcvikové dny

23 Hráz rybníka 20

Číslo u paty Z ovládání výpusti 3040 001

24 Vestecký Rybník 10

Počet kulatých části mola u břehu (ne u dřevěné lávky!) 10

25 Vrchol kopečku 10

Číslo na kolíku zatlučeném do země. 88

26 Dvě lávky přes potok vedle sebe 10

Počet "vodorovných" prkýnek na malé lávce 17

27 Zavěšené krmítko pro ptáčky u pěšinky 10

Počet suků v podlaze krmítka 1

28 Mostek přes potok (na konci chodů), Z strana 10

První dva tagy zleva červeným sprejem KNG SAYN

29 Plácek u pěšinky  -může a nemusí tam ležet vyvrácená borovice :) 20

Jaké dvě barvy jsou nastříkány na dvou stromech na plácku? červená, modrá

30 Přepad vypuštěného rybníka 10

Jakou barvu mělo původně zábradlí na můstku na přepad? Modrou


