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Zbytky kostela Stětí sv. Jana světlá 10

Opiš druhý řádek na desce 

Lavička na S úbočí Tyršova Vrchu 10

Opiš tag bílou barvou ve středu opěradla

Grotta v Grébovce 10

Kolik a jakých zvířat je na sochách v kašně ?

Ptačí obelisk 10

Kolik ptáků je vyobrazeno na podstavci obelisku ?

Lechovický sklípek světlá 10

Co najdeme na rohu střechy zahrádky u sklípku ?

Velký Altán 20

Kolik oken má Velký Altán?

Ledárny - pamětní deska světlá 10

Kdo a v kolika letech zde zemřel?

Kamenný komolý jehlan temná 10

Kolik useknutých kovových tyčí je patrných na vrchní hraně?

Sousoší nad jezírkem + živá kontrola 10+10
Opiš zlacený nápis z horní části sousoší

Kruhová "jáma" 10

Opiš tag bílou barvou na stěně jámy (dvě slova)

Větřník 10
Opiš nápis nad dveřmi do bývalého vetrného mlýna

Socha nad jezírkem temná 10

Kolik psů je na soše?

Vagon v Krči temná 10

Opiš číslo vagonu z podvozku (vedle označení CSD)

Olšanské hřbitovy 20

Kdo leží v rohovém hrobu u čísla 22?

Kostel Jenerálka světlá 20

Opiš poslední řádek červené cedulky vedle vchodu

Zřícenina Baba - S vnitřní zeď temná 10

Jaká maska je zde nasprejovaná?

Vrata do areálu 20
Jaká je barva a umístění sirény (vzhledem k vratům ze směru příjezdu)?

Socha s hlavou koně 10

Opiš nápis na soše

Socha Vítěze 10

Z kolika černých čárek se skládá " hvězdice" na patě sloupu?

Sochy ve svahu 10

Kolik žen je oblečených a kolik svlečených?

Globus světlá 10

Opiš dva letopočty na S straně globu

Info tabule 10

Zajímá nás konstrukce pevné části Helmovského jezu

Franz Kafka 10
Opiš poslední dvě slova ze zadní části podstavce sochy

Socha ve zdi napravo od vchodu do kostela 10

Co drží socha v rukou  (co nepřesnější popis) ?

Tunel zhruba 100m od SV ústí 10

Opiš tag nastříkaný kolmo na stezku

Hrabalova zeď 10

Kolik koček je na zdi vyobrazeno s mistrem (pouze tato jedna část zdi)?

Ruina temná 10

Jaké dvě barvy má tag v půlce zdi na pravo od "vchodu"?

Prosecké skály 10

Tabule k podzemí Proseckých skal. Co je na fotografii podzemí červené?

Havranka - skála 10
Co se napsáno v betonu na nejvyšším bodě skály?

Památník heidrichiády. 20

Jaký text má cedule před vstupem do areálu?

Jabloňka 10

Jakou barvu má prostřední schránka na rohu ulice?

Podhoří temná 10

Co proniklo mezi břidlice svrchního proterozoika?

Libeňský ostrov světlá 10

Jaký z daleka viditelný baner cyklistického teamu je na cípu ostrova?

Všechny temné kontroly = součet bodů za kontroly + 20 bonusových bodů

Všechny světlé kontroly = součet bodů za kontroly + 20 bonusových bodů

Bílou

zásaditější vyvřeliny  - dioritové porfyrity

SAXO BANK

4

černá, modrá

Hasící přístroj

Státní nivelace, poškození se trestá.

Zákaz vstupu.

1698, 1772

betonový, obložený kamenem

podnos na něm uťatá ňadra :)

města Prahy

NaPa!

Darth Vader

žlutá, vpravo

Cassel

6

2+2

17

Původně dvoulodní stavba

WOLT

2xžába, 2x želva, 1x krokodýl
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wifi anténu
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Arnošt Nemeškal, 39
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Julius Zeyer 1841-1901
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Duchovní správa Nebušice
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