Velikonoční procházka na „Šumavě“
Je v Praze místo, kterému se přezdívá „Pražská Šumava“. Je to místo hezké, se spoustou jezírek,
dvěma potoky a jednou říčkou, která tu vytváří pěkné meandry. A některé louky připomínají šumavské
mokřady, proto přes ně vedou hatě, dřevěné cesty.
A to všechno máme tady v Praze. Až se během velikonočního volna budete chtít projít, běžte se tam
podívat, stojí to za to. Nejsou tam jen potoky, ale plno jiných zajímavostí. A aby Vám procházka lépe
utíkala, tu je pár úkolů (jejich řešení nebo odpovědi pošlete na mou adresu do 15. dubna; body
a celkové hodnocení potom zveřejním na webu Zlaté Kotvy).
Úkol 1
Najděte nejnižší rozhlednu v Praze; vystupte na ni a rozhlédněte se okolo. Pro první šifru budete
potřebovat počet schodů na rozhlednu, počet svislých (šikmých) trámů rozhledny a počet
vodorovných (horizontálních) trámů.
Úkol 2
V okolí rozhledny najděte sjetou žábu. Nápověda: „Tož viděl sem hodně, koňa bluť, žabu hubů o
kameň mlátiť… ale toto sem eště neviděl“. Název
kamene, u kterého sjetou žábu najdete, je klíčem
pro druhou šifru (no, budete k tomu potřebovat
trochu fantazie, ale tu přece máte).
Úkol 3
Na vodě jezírka, které je vidět z nejnižší pražské
rozhledny, zkuste vyfotografovat nebo nafilmovat
lysku černou. Doplňující otázka: Je lyska kachna?
Úkol 4
Najděte hať na obrázku a u ní pak (po straně)
najděte tabuli, u které si můžete, pokud máte
telefon s čtečkou QR kódů přehrát hlasy některých
živočichů, kteří žijí u vody. A otázka je, kolik je na
tabuli žab?

Úkol 5
Počet žab ze čtvrtého úkolu je klíčem k této šifře. Vyjde jméno jedné z lodí, které jsme kdysi měli
v loděnici.
KSSHRKOVÁÁBÍLKĚZÍISDCKLÁIUAK
(Bonusový bod dostane ten, kdo napíše, co to jméno vlastně znamená.)

Úkol 6
Najděte tabuli z obrázku a na ní
zjistěte, který druh stromu v lese
okolo roste nejčastěji. Latinské
rodové jméno tohoto stromu je
klíčem k další šifře.
(Nápověda: tabuli hledejte na okraji
lesa a samozřejmě je u cesty.)

Úkol 7
Jak se jmenuje víla, podle které je
pojmenována naučná stezka, která
vede po celém údolí. Jméno víly je –
no jak také jinak – klíčem pro další šifru.
Úkol 8
Dojděte k rozhledně Doubravka. Krom toho, že je zajímavá sama o sobě, čeká u ní poslední úkol:
najděte stojany na kola (jsou tam dva). Najděte ten, do kterého se dá uložit více kol a na něm zjistěte,
kolik zářezů se pro uložení kola použít nedá. Toto číslo budete potřebovat pro správné dešifrování
třetí šifry.

