
Popis kontrol Úkoly Odpovědi Uznáno

1. zvonička, hromosvod kolik oken má zvonička? 1. 12

2. info tabule, ptáci a savci kolik borových šišek dokáže veverka ohlodat za jeden den? 2. 100

3. stromek u plotu vinice letopočet kdy byla 1. zmínka o Modřanské vinici? 3. 1178

4. Kunratický zámek, plot u vchodu, příjezd z tvrze kolik hodin ukazují hodiny nad vchodem do zámku? 4. 11:40 8

5. kaplička, na plotě kdy byla kaplička obnovena? 5. 1987

6. zřícenina hradu, západní část, strom ve zděných základech kolik místností se dochovalo v základech hradu 6. 2 1-5

7. pomník, na smrčku jaké je číslo popisné domu u pomníku? 7. 1023

8. hraniční kámen, na větvi kolik stran (boků) má hraniční kámen? 8. 3

9. rybník s malým ostrovem, nátok do rybníka rybník má 4 strany; z kolik stran tvoří hráz rybníka? 9. 4 1-4

10. studna před pivovarem, vedle šraněk (závor) jaký je letopočet na portálu hlavní brány Pivovaru? 10. 1899

11. nejkrásnější branická vyhlídka, plot u infotabule celková délka chodeb ve skále? 11. 295 220

12. křižovatka asfaltek nad největším plaveckým areálem jaký lyžařský areál mají rádi v bazénu? Poznáte z nedaleké vyhlídky 12.  Harrachov12. křižovatka asfaltek nad největším plaveckým areálem jaký lyžařský areál mají rádi v bazénu? Poznáte z nedaleké vyhlídky 12.  Harrachov

13. nejvyšší vodárenská věž, roh asfaltového hřiště kolik stran má vodárenská věž 13. 3

14. nejprofesionálnější lukostřelecký klub, tabule u vchodu název klubu-iniciály, který tu má sídlo 14. KLK JAD

15. nejstarší pražská rotunda, hromosvod v kolik hodin mohu v úterý na bohoslužbu? 15. 8

16. socha před halou nejúspěšnějšího basketbalového týmu jaké číslo má basketbalista na dresu? 16. 10

17. jeden z nejpozoruhodnějších kostelů,zábradlí před vchodem jméno projektanta, jednoho z nejvýznamnějších architektů 20.stol. 17. Gočár

18. parník, bar v podpalubí, možnost občerstvení kolik má parník lopatek na hnacím kole (obě strany dohromady) 18. 16

19. nejkrásnější dřevěný kostel, lampa před vchodem kolik má kostel věží? 19. 3

20. zde vaří pivo nepřetržitě nejdéle ve střední Evropě, u vchodu první zmínka-letopočet nad vchodem 20. 1499

21. největší hřbitov, zeď zvenku jak se jmenuje vám řekne název nad hlavním vchodem 21. Olšanské hřbitovy

22. Nejvyšší stavba v Praze, červený most uprostřed spočítej miminka na věži 22. 10 ± 2

23. půjčovna elektrokol u vchodu (i pro vás) nedaleká slepá ulice, jméno nejvýznamnějšího fyzika jenž zde bydlel 23. Heyrovský

24. nejvíce visacích zámků - most kdo hlídá mlýnské kolo? 24. vodník

25. nejužší ulička, u vstupu kolik cm je široká ve výšce 1m? (tolerance ± 10 cm) 25. 78 50-150

26. okap u popraviště  27 vůdců Stavovského povstání datum v dlažbě, nejčernější den českých dějin 26. 21.6.1621

27. největší jezdecká socha, zídka na kterou se Žižka dívá pod Žižkou je lev, čí znak má na štítě? 27. Slovenska

28. nejvíce piv můžete ochutnat v Pivovarském klubu kolik? 28. 222 240

29. Informační tabule u největší vojenské invalidovny na tabuli je info o pomníku utopených vojáků, jméno šikovatele 29. Vojnar František

30. nejzachovalejší barokní brána, sever,lampa rok kdy byla postavena 30. 172130. nejzachovalejší barokní brána, sever,lampa rok kdy byla postavena 30. 1721

 telefon  na  dispečink závodu:     602 632 235


