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pravidla:
cílem hry je za určenou dobu získat co nejvíce bodů získaných návštěvou stanovišť

posádky se mohou přesouvat pěšky nebo pomocí prostředků MHD/PID (metro, 

tramvaj, autobus, lanovka, vlak, loď), jiné dopravní prostředky jsou zakázány (brusle, 

kolo, koloběžka, auto, taxi, kůň, vyšší moc...)

návštěva stanoviště se prokazuje zodpovězením kontrolní otázky

posádky se nesmí rozdělit a ani spojovat, posádky navzájem nekomunikují

posádka, která dorazí po limitu (16.30), ztrácí body (do 5 min. 1 bod, do 10 min. 2 

body, do 15 min. 3 body, do 20 min. 5 bodů, do 25 min. navíc nejcennější stanoviště 

a do 30 min. ještě jedno), kdo dorazí ještě později, řadí se na konec

nejsou povoleny elektronické pomůcky, ani přítel na telefonu; je povoleno telefono-

vat na veřejné informační služby MIMO vyhledání spojení

konec je v 16.30 v kafárně Na kus řeči na Vinohradech (Kladská ulice, Bezručovy 

sady, poblíž zastávky Vinohradská vodárna)
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všechny cesty vedou do Říma....
.... ale vy jedete jinam
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1
bod

Velvyslanectví státu 
s touto vlajkou:

(co je na černobílých cedulkách u vchodu 
– toho s tabulkami s čísly domu?)

1
bod

Zastávka 
„U mlýnku“

(součet kilometrů na rozcestníku 
turistických značek u zastávky)

2
body

Souběh linek 130, 
164, 174, 219, 508
(číslo reklamní lavičky u zastávky, na  

sedadle vedle www.lavicky.cz)

2
body

Vazební 
věznice 
Praha
-Ruzyně

(co je na modré 
tabulce nad fialovými 
vchodovými dveřmi)

2
body

Ulice s názvem 
hrdiny na obrázku:

(jak se jmenuje 
hospoda v této 

ulici; čepují tam 
Staropramen)

2
body

  Nejmladší 
     stanice metra

(označte lístek v označovači)

2
body

Historické foto

(Jak se jmenuje bar v místě označeného (bývalého) domu?)

2
body

  Zastávka „U 106“
(co je za obchod u zastávky? je celkem velký)

2
body       Označte v .07 

lístek v autobusu 
linky 177 nebo v .04 
v autobusu linky 174

(rozhodující je samozřejmě čas na lístku!)
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3
body

      Ulice nesoucí jméno autora ukázky:

Aj, zde leží zem ta před okem mým smutně slzícím,
někdy kolébka, nyní národu mého rakev.

Stoj, noho; posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš,
k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled.

(jaké je motto nade dveřmi obchodní akademie) Instituce 
na fotografii

3
body

                  (jaká je dopravní značka 
    za vraty objektu? 

– včetně textu; 
vrata máme na 

mysli od nejbližší 
zastávky MHD)  

3
body

Zastávka pojmenovaná 
„... čtvrť“ podle jednoho 
ze zakladatelů Sokola

(na co – karta, mince... – je telefonní budka u zastávky?)

Budoucí stanice 
metra na obrázku:

(jaká je délka stavebního oddílu tvořeného touto budoucí stanicí?)

3
body

3
body

První pražský baby-box
(v jakých jazycích je tabule s návodem na použití?)

3
body

Usedlost zalo-
žená Františkem 
     Ferdinandem 
     z Ladronu

(jaká je otevírací doba 
grill baru?)

3
body

Ulice s názvem podle 
přiloženého kamene

(jak se jmenuje hospoda na západním konci ulice?)
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3
body

Ulice pojmenovaná 
podle vynálezce 
telefonu
(které místní organizaci Sokola patří 

modrá vývěska v ulici?)

3
body

Secesní 
kostel 
sv. Václava

(kolik schodů vede ke hlavnímu vchodu?)

3
body

Sady nesoucí 
jméno autora 
„Tyrolských
 elegií“

(jaká je letní otevírací doba dětského 
hřiště v severní části sadů?)

3
body

Instituce, z níž 
pochází přiložená 
houska (pomalu ji 
snězte a uvidíte)

(jaká je maximální výška vozidel projíždějících hlavní branou?)

4
body

Ulice pojmenovaná podle 
     disciplíny olympijské 
      medailistky Olgy 
      Fikotové-Collonyové

(co je v domě č.1?)

4
body

Vršovický 
hřbitov
(kdo je odpovědným 
vedoucím hřbitova?)

4
body

Historická fotografie

(co je na domě v označeném prostoru?)

5
bodů

Podpis převozníka 
na nejsevernějším 
pražském přívozu



s ouboj
s MHD

4
body

Předposlední pražská 
železniční zastávka 
směr Rudná u Prahy
(na přejezdu hned na konci nástupiště je na sloupu 

směrovka na hospodu – na kterou?)  4
body

4
body

5
bodů

5
bodů

Ulice pojmenovaná
podle muže

na fotografii

Zastávka se jménem (označení skupiny 
letadel, ne konkrétního modelu) 
letadla na obrázku

Zastávka se jménem autora obrazu

Zastávka pojmenovaná 
podle vynálezce rakety 
(coby prostředku objevování vesmíru; je po něm pojmenována i základní 
rovnice pohybu rakety); zastávka nejblíž stejnojmenné ulice

(kdo bydlí v domě č.1?)

(jaká je max. povolená rychlost na hlídaném 
parkovišti u zastávky?)

(číslo trafostanice v ulici – je napsané na dveřích)

(kdy se ve všední dny vybírá poštovní schránka poblíž zastávky?)
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