Jarní toulky Prahou 2019
Pravidla hry:
● Účast ve hře je na vlastní nebezpečí.
● Tým může mít 2 nebo 3 členy (malé děti se nepočítají).
● Hra začíná v 9:00 a končí v 17:00.
● Cíl hry je v Roztokách v občerstvení U Šraněk. Poloha cíle je vyznačena na mapě.
● Rodiny s kočárky mají samostatnou kategorii.
● V průběhu hry je zakázáno se dělit za účelem paralelního zpracování hry. Je povoleno se rozdělit při hledání
dohledávky (např. prohledat okolí kostela). U stanovišť nepřístupných pro kočárky je možné, aby jeden člen týmu na
stanoviště došel a druhý mezitím počkal u kočárku (nesmí v té době navštívit žádné jiné stanoviště).
● K přesunům je povoleno použít pouze vlastní nohy a uvedené přívozy. Dopravní prostředky, auto, taxi, vlak, kolo,
brusle, koloběžka apod. povoleny nejsou.
● Ke každému stanovišti se váže otázka, jejíž správné zodpovězení je bráno jako důkaz, že jste stanoviště navštívili.
Odpověď na otázku najdete přímo na místě vyznačeném na mapě. Často se jedná o informaci z turistických cedulí
nebo o nějaké významné místo (budova, vyhlídka, rozcestník…). Někdy se informace mohou lišit (například na jiné
informační ceduli), správná odpověď je ale pouze ta z místa stanoviště.
● Je přísně zakázáno odpovídat na otázky stanovišť, která jste v rámci hry nenavštívili. Např. odpovědi tipovat nebo
hledat online. Je též zakázáno získávat odpovědi od kolemjdoucích nebo od jiných týmů. Za porušení tohoto
pravidla může být tým diskvalifikován.
● Je zakázáno používat elektronické pomůcky k navigaci nebo k optimalizaci postupu.
● Je zakázáno získané odpovědi sdělovat komukoliv mimo vlastní tým.
● Je zakázáno sledovat další tým nebo se jím nechat dovést k dalšímu stanovišti.
● Je zakázáno jakkoliv pozměňovat stanoviště.
● Je povoleno používat vlastní mapy v papírové formě.
● Je povoleno ptát se kolemjdoucích na místní poměry (kde je..., nevíte o...)
Bodování:
Startovní aktivita:
až 6 bodů
Navštívená stanoviště: červená 1 bod (až 111 bodů),
modrá 2 body (až 30 bodů).
Bonusové otázky:
až 2 body
Cílová aktivita:
až 6 bodů
Celkem je možné nasbírat 160 bodů.
Pozdní příchod bude penalizován ztrátou 2 bodů za každou započatou minutu. Týmy, které dorazí po 17:30, budou
diskvalifikovány.

Informace pro týmy s kočárky:
Následující stanoviště nejsou přístupná s kočárkem: 037, 076, 109, 117, 118.
Neschůdná je pěšina mezi stanovišti 001 a 035 (obě stanoviště jsou přístupná z druhé strany).
Stanoviště 100 je přístupné pouze po cestě od žluté značky (pěšinka nad skalami je z obou stran neschůdná).
Uvedený seznam není vyčerpávající a neznamená, že veškeré ostatní cesty jsou schůdné! Záleží vždy na zvolené
cestě, typu kočárku atd., používejte při plánování trasy mapu a hlavu :)
Všechny přívozy kočárky převážejí (v závislosti na momentální kapacitě).

Během hry můžete použít následující přívozy:
Přívoz Zámky - Sedlec
Zámky

Odjezd vždy 5 minut před půl a 5 minut před celou.

Sedlec

Odjezd vždy v půl a v celou.

Na přívozu platí tarif MHD P0

Přívoz Klecánky - Roztoky
Klecánky

Odjezd vždy v půl a v celou. Ve 12:30 nejede.

Roztoky

Odjezd vždy 5 minut po půl a 5 minut po celé. Ve 12:35 nejede.

Ceny - dospělá osoba - 15 Kč, dítě nad 6 let 10 Kč, kočárek 5 Kč

Přívoz Úholičky - Husinec
Úholičky

Odjezd vždy 5 minut po půl a 5 minut po celé.

Husinec

Odjezd vždy 10 minut po půl a 10 minut po celé.

Ceny - dospělá osoba - 20 Kč, dítě nad 6 let 10 Kč, pes 5 Kč

Přívoz Podbaba - Podhoří
Podbaba

Odjezd vždy v celou a pak každých 15 minut.

Podhoří

Odjezd vždy 2 minuty po celé a pak každých 15 minut.

Na přívozu platí tarif MHD P0

Pokud se budete chtít během dne občerstvit, doporučujeme následující podniky:
Suchdol: Café Girafe (Brandejsovo nám. 6, otevřeno od 10:00) - palačinkárna a středomořská jídla, příjemná zahrádka
Roztoky: Hospůdka Zvířátka (Tiché údolí 66, otevřeno od 12:00) - jídla hlavně z grilu, posezení venku, králíčci :)
Únětice: U Lasíků (Tiché údolí 9, otevřeno od 11:00) - drobné občerstvení, domácí koláče, posezení uvnitř i na dvorku
Únětický pivovar (Rýznerova 5, otevřeno od 11:00) - pivní zahrádka, skvělé pivo i jídlo - na obědy bývá často
plno
Klecany: Farm Table (U Kovárny 24, otevřeno od 11:00) - stylová restaurace s terasou, mezinárodní kuchyně
Jestli cestou narazíte na nějakou další občerstvovnu, která stojí za to, budeme rádi, když se s námi podělíte o tip :)

Jak se z cíle dostanete zpátky do civilizace?
Všechny spoje jezdí z Roztok od nádraží, z cílového stanoviště je to cca 15-20 minut chůze. Roztoky jsou v zóně 1,
musíte si tedy přikoupit jízdenku i k lítačce (přímo v autobuse nebo ve vlaku).
Dejvická: autobusy č. 340 a 350 (vždy v :11 a :41 až do 20:41, poté ve 21:09 a 21:38)
Masarykovo nádraží
: vlak S4 (vždy v :01 a :31 až do 23:01), zastavuje v Sedlci, Podbabě a v Holešovicích
Libeň: vlak S49 (vždy v :44 až do 21:44), zastavuje v Sedlci, Podbabě a v Holešovicích, do 19:44 pokračuje do
Hostivaře
Suchdol(místo startu): autobusem do zastávky Roztocká nebo vlakem do stanice Sedlec, pak autobusem 107 nebo
147

