1 Jaké je číslo popisné místní mateřské školy?
262
2 Ve kterém okně MŠ se nachází pastelky?
První zprava od vchodu, v přízemí.
3 Kolik věžiček má hrad poblíž domu č. p. 323?
6
4 Jaká firma vyváží tříděný odpad na náměstí Sv.Trojice?
Resur spol. s.r.o
5 Na jaké straně mostu u horního konce Krásna (po proudu) je žlutá vertikální tyč?
vpravo
6 Jaká je internetová adresa na trafu v horním konci Krásna, u mostu?
www.dck.cz
7 Kolika procentní stoupání je u horního výjezdu z Krásna?
12
8 Ve kterém roce byl obnoven turistický rozcestník na horním konci Krásna?
1995
9 Kolik kilometrů měří žlutá značka mezi turistickými rozcestníky Krásno a Třídomí?
7 km
10 Na kolikáté laťce zleva u domu č. p. 333 je pověšený rezavý řetěz se zámkem?
Na páté
11 Komu patří místní truhlářství?
Malečík
12 Jaká je značka auta stojícího uprostřed betonového čtverce stojícího na špalcích?
Fiat
13 Jaká je adresa kovoobrábění?
Lesní 307
14 Jaký nápis je na slunečníku u č. p. 311?
Coca–cola
15 Nachází se u domu č. p. 313 bazén?
Ne
16 Zjistěte číslo popisné domu, jehož poštovní schránka je polepena samolepkami psů.
267
17 Jaký letopočet je napsaný na dveřích domu č. p. 265 na náměstí Svaté Trojice?
1877
18 Co je napsáno na bývalém podstavci sochy na náměstí Sv.Trojice?
I WILD 1806
19 Kolik příček má lavička stojící uprostřed náměstí Svaté Trojice?
11
1

20 Kolik lamp je na ostrůvku uprostřed náměstí Svaté Trojice?
3
21 Jaký nápis je na trafostanici stojící poblíž první otázky ze závodu dvojic?
SO 0007
22 Kolik drátů je na sušáku?
5
23 Kolik schodů je u domu č. p. 236 na Kladenské ulici?
6
24 Na jakém stromě byla pověšena druhá otázka ze závodu dvojic?
Modřín
25 Jaká je otevírací doba na poště v pátek?
8.00–9.00, 14.00–16.00
26 Na jaké straně vchodových dveří na městský úřad se nachází zvonek pro invalidy?
vpravo
27 Typ hasičské Avie se SPZ SO 40–70?
Avia 20
58 Kolik hřebíků je zatlučených v pařezu v rohu parku nad kostelem?
30
59 Po kom je pojmenována lavička stojící před kostelem?
Po Labitzkém
60 Nachází se ve výklenku zdi u MŠ žirafa?
Podle toho, jestli jsme ji tam dali, nebo ne.

28 Jaké je poslední trojčíslí z telefonního čísla budky na náměstí?
055
29 Zjistěte první při číslice IČO Lesy ČR, s.p., Lesní závod, Kladská, Polesí Krásno.
421
30 Kdy končí provozní doba restaurace U divočáka v sobotu?
????
31 Kolik pneumatik stráží vchod na dětské hřiště?
2
32 Kolik hrazd se nachází na dětském hřišti?
2
33 Kolik držadel je na velké houpačce na dětském hřišti?
4
34 Kolik houpacích zvířátek je na dětském hřišti?
2
35 Na které z tabulí u vchodu se nachází symbol řádu Vepsanců?
Na žádné není.
2

36 Jakou barvou je napsaný nápis ”Veterinární ordinace” poblíž spodního konce náměstí?
Modrou
37 Z jakého materiálu je vyroben plot ukončující Mírovou ulici?
Kov, pletivo, . . .
38 Na jaký hudební nástroj hraje jeden z trpaslíků na zahradě domu č. p. 547?
Heligonka, tahací harmonika
39 Kolik vlajek je mezi domy naproti domu č. p. 609?
2
40 Kdo má na poštovní schránce znak českého lva?
Hanka a Tomáš Dlouhý
41 Poblíž domu č. p. 579 se nachází hydrant s oboustrannou šipkou na vrchu. Jaká písmena jsou na
okrajích šipky?
NY Z
42 Jaký strom roste u mostku přes stoku?
Jírovec
43 Kdy se narodil a zemřel Willy Russ?
1887–1974
44 Plakát naproti domu č. p. 392 je nad, pod nebo mezi turisticými značkami?
Mezi
45 Jaký obrázek je nakreslený pod nápisem penzion?
Strom, pravděpodobně borovice
46 Co je vystaveno ve výloze obchodu elektro Wied?
Kosmetika, čisticí prostředky, paměťová média, zářivka
47 Jak zní bílý nápis na tepelné izolaci?
Velox
48 Kolik vykřičníků je na plakátu zákaz skládky poblíž křižovatky?
4
49 Prostřední trojčíslí telefonního čísla pod nápisem dřevěné sochy?
544
50 Jaká adresa je napsaná na ceduli s nápisem „Dům jedním tahem“?
Karlovy Vary, Sokolovská 81
51 Kolik schodů je před domem č. p. 533?
4
52 Kolik křesel stojí vedle domu č. p. 209?
2
53 Kolik šedých koulí je postaveno na plotě?
5
54 Jaká je značka auta bez SPZ s píchlými pneumatikami?
Opel Astra 1,6 l
3

55 Jaký nápis zdobí památník na náměstí vedle zastávky autobusu?
Památce utrpení žen . . .
56 V jakém prostoru se nachází hornické muzeum?
V areálu bývalého cínového dolu Vilém
57 Jaká je barva vagonu s trhavinou?
Modrá
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