
Název týmu:

Č. stanoviště - otázka Odpověď

001
Lampy na nástupišti jsou očíslované. 
Sečtěte všechna jejich čísla a napište 
výsledek.

001

002 Kdo je v hotelu vítán? 002

003 Jaké je heslo místního sportovního klubu? 003

004 Jaké křestní jméno se zde objevuje dvakrát? 004

005 Co je v budce? 005

006 Jakou přezdívku má těleso Makemake? 006

007 Čím útočil Josef Štěpančík? 007

008 Z textu zjistěte, jaký tvar má planeta na 
cedulce. 008

009 Jaký letopočet je na křížku? 009

010 Kdo sponzoruje Orcus? 010

011 Kolik jmen je na pomníku? 011

012 Co je za plotem? 012

013 Jak dlouho letí na Neptun světlo ze Slunce? 013

014 Jaké zvíře je na lavičce? 014

015 Jakou barvu má Šmudla? 015

016 Kolik kamenů tvoří horní hranu zdi 
studánky? 016

017 Kdo je podle legendy pochovaný pod 
pyramidou? 017

018 Jaký letopočet je uveden zlatým písmem na 
průčelí zámku? 018

019 Jakou písničku si zde zazpíváte? Cedulka 
na bráně napoví. 019

020 Kolik stálo vytvoření pomníku padlých? 
Odpověď najdete na ceduli u rybníčku. 020

021
Jaké významné české osobnosti je 
věnována pamětní deska na budově správy 
zdymadel?

021

022 Kolik stojí půllitr točené plzně? 022
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023 Na kterém měsíci Uranu je největší zima a 
kolik stupňů? 023

024 Jaké je číslo revíru? 024

025 Který měsíc je od Saturnu vpravo? 025

026 Jak se podle místních vtipálků jmenuje tato 
skála? 026

027 Do čeho se práší, když jedeš rychle? 027

028 Jakou barvu mají hrníčky na plotě? 028

029 Na jakém stromě je zde umístěna modrá 
značka? 029

030
Délka lavičky na vyhlídce v cm? 
(Tolerance 15cm. Elektronické měřicí 
pomůcky nejsou dovoleny.)

030

031 Ve kterém století dosáhlo hradiště největšího 
rozkvětu? 031

032 Kolika procenty je zde zastoupen trnovník 
akát? 032

033 Co najdeme přibližně 10 metrů 
severovýchodně od Slunce? 033

034 Co je za 600 m? 034

035 Kolik příček má žebřík na konci trubky? (Je 
přísně zakázáno chodit přes koleje!) 035

036 Co říká žlutý nápis? 036

037 Z čeho je udělaný plot? 037

038 Jakou barvu má víko popelnice na 
tetrapaky? 038

039 Jak velký je pes, který bydlí v č. p. 19? 039

040 Jaké je číslo na triangulačním kameni? 040

041 Jak se jmenuje vlaková zastávka u tohoto 
domu? 041

042 Jak se jmenovalo první představení, které se 
zde hrálo? 042

043 Co je uprostřed altánu? 043

044 Kam vede červená trasa? 044

045 Co je červeně nasprejováno na kameni? 045
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046 Jak se jmenuje vila č. p. 1183? 046

047 Z jaké archeologické kultury jsou hrnečky na 
obrázku? 047

048 Jakého povolání byli Jan a Ferdinand 
Felklovi, kteří jsou na hřbitově pohřbení? 048

049 Kdo vyhlíží z okénka u vjezdu do č. p. 1727? 049

050 Co nám přejí na mostě? 050

051 Kolik parkovacích míst je zde rezervováno 
pro ČVUT? 051

052 Kolik schránek je vedle žluté brány? 052

053 Co visí nad vchodem do chatky? 053

054 U které perutě RAF létal pilot V. K.? 054

055 Komu slouží "domeček" uprostřed zahrady? 055

056 Jakého povolání byl Ladislav Spěšný? 056

057 Co stojí pod stromem na rohu? 057

058 Jaké iniciály jsou na bráně u č. p. 908? 058

059 Co je zavěšeno pod střechou přístřešku pro 
auto u č. p. 644? 059

060 Co je to kloaka? 060

061 Kolik otvorů má v sobě památník? 061

062 Kolik hvězd je vyobrazeno na vitráži nad 
dveřmi? 062

063 Jakou podobu mají schránky u č. p. 489? 063

064
Jaká hlídka se stala absolutním vítězem 
střediskového závodu O lipový list v 
kategorii Světlušky/Vlčata? Napište její číslo.

064

065 Jak se jmenuje telefonující paní na obrázku? 065

066 Kolik váží most? 066

067 Co je nad popelnicí u č. p. 1687? 067

068 Jaká stavba je na rohové zahradě nejvyšší? 068

069 Kdy je období žabiček? 069
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070 Kolik trojzubců mají dvířka v cihlové zdi? 070

071 Jaká mytologická bytost hlídá auta v č. p. 
15? 071

072 Jaké nejvzdálenější místo je na rozcestníku? 072

073 Ve kterém roce byla prokopána halštatská 
mohyla na obrázku? 073

074 Jaká zvířátka tady chovají? 074

075 Kolik trubek je pod mostem? 075

076 Z jakého materiálu je střecha krmelce? 076

077 Jakého druhu je strom se třemi kmeny 
uprostřed palouku? 077

078 Na kameni zjistěte kdo miluje Boubelku? 078

079 Co je uprostřed křižovatky, která není 
vyznačená v mapě? 079

080 Jaké letopočty jsou uvedeny na hřbitovní 
bráně? 080

081 Koho sežral pes předevčírem? Hledejte na 
dřevěné brance. 081

082 Kolik je na hřišti klouzaček? 082

083 Jak se jmenuje červená loď u Lasíků na 
střeše? 083

084 Jaký strom objevil Ing. Pavel Kyzlík? 084

085 Co je červeně sprejem napsáno na 
kameni? 085

086 Jaký televizní seriál se natáčel v Trojanově 
mlýně? 086

087 Jak se původně jmenoval Tůmův mlýn? 087

088 Co způsobilo požár mlýna v roce 1904? 088

089 Jaká stavba nám kazí výhled na Únětice? 089

090 Nahlédněte do kapličky. Co zde bývalo v 
roce 1680? 090

091 Kdo je mrzutý v č. p. 8? 091

092 Co nemají dělat psi? 092

093 Pro koho je domeček na plůtku před č. p. 6? 093
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094 Jaké jméno je na štítu domu č. 51? 094

095 Co tu prodávají domácího? 095

096 Koho tady milují? 096

097 Na infoceduli komunitní zahrady zjistěte, kdy 
vykvétá jerlín japonský? 097

098 Co visí na okapu v čísle popisném 9? 098

099 Co je pod stromem na křižovatce? 099

100 Z čeho je vyrobená lavička za plotem? 100

101
Kolik pasažérů přežilo nehodu 
jugoslávského letadla, které zde havarovalo 
v roce 1975?

101

102 Jaké stromy rostou okolo dětského hřiště? 102

103 Kolik lip je ve stromořadí? 103

104 Jakou barvu má koš na odpadky? 104

105 Co pěstují v květináčích nad garáží u č. p. 
32? 105

106 Jak se jmenuje knihovnička na nádraží? 106

107 Jaké heslo je napsané ve štítu školy 
Riverside School? 107

108 Kolik je tu dřevěných schodů? 108

109 Jakou rozlohu má sedlecký sad? 109

110 Kolik je v sadu nových stromků (v ohrádce)? 110

111 Jak se jmenuje ztracená kočka? 111

112 Co je na pravém spodním balkóně? 112

113 Kolik "stojanů" s rostlinami tu mají? 113

114 Co zde přestavují? 114

115 Co si můžete koupit v automatu na plotě? 115

116 Jaká zvířátka bydlí v zahrádce číslo 14? 116

117 Jak staré jsou místní břidlice? 117
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Bonusový úkol (nevolejte nám, musíte to vyhaluzit ;)

Cílový úkol

118 Jak se jmenoval hostinec, ve kterém se v 
Lysolajích hrávalo divadlo? 118

119 Kolik druhů třešní najdeme v sadu? 119

120 Jaké množství bakterií Escherichia coli 
obsahuje studánková voda? 120

121 Na čem je ptačí budka? 121

122 Jaké zvíře tu kouká do zeleně? 122

123 Kolik má dům, který vidíte přes potok, na 
sobě solárních panelů? 123

124 Jaké zvíře má ve znaku galerie? 124

125 Velvyslanectví které země patří dům č. p. 
236? 125

126 Co musí udělat cyklista? 126
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Otázka Č. stanoviště

B1 Které stanoviště vybrali orgové jako první? B1

B2 Které stanoviště vybrali orgové jako poslední? B2

B3 Na kterém stanovišti se orgům nejvíce líbilo? B3

B4 Na kterém stanovišti orgové nejvíc zmokli? B4

Otázka Č. stanoviště

C1 Odpověď na otázku 1: C1

C2 Odpověď na otázku 2: C2

C3 Odpověď na otázku 3: C3

C4 Odpověď na otázku 4: C4

C5 Odpověď na otázku 5: C5

C6 Odpověď na otázku 6: C6
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