
Zastavení 4

Masarykovo zdymadlo

N 50° 38.442

E 014° 02.935

Všudybílek se Ztratílkem se rozhodli dále pá-
trat po zlaté rybce v domnění, že se jim tak 
podaří najít i Dlouhonohé skřítky. A proto-
že věděli, že na tomto místě má rybka svou 
oblíbenou potravu, kouzelné bobule, počí-
hali si na ni právě zde. Co myslíte, našli ji?

Úkol:
Podívejte se na tuto významnou technickou 
památku a vyhledejte velký nápis STŘEKOV 
- km xxx,xx. Druhá číslice 
v pořadí udává písmenko 
D � nálové GPS souřadni-
ce (pozn. nápis je stejný 
z obou stran stavby).

Zastavení 5

Malířský koutek pod hradem
Střekov

N 50° 38.198

E 014° 03.057

Jistěže ji našli, ale jednoduché to nebylo. Je-
jich informace o tom, že u zdymadla rostou 
kouzelné bobule, byla totiž správná. Všudy-
bílkovi ji prozradil duch hradního pána Hrdo-
slava, který se občas zjevuje na hradě Střekov.

Úkol:
Na místě, kde se právě nacházíte, se otočte 
směrem vlevo od kapličky. Najděte červené 
č.p. na roubence u sloupu večerního osvět-
lení. Jeho druhá číslice se rovná písmenku 
E � nálové GPS souřadnice. Přitom si užijte 
krásný pohled na hrad, který uchvátil i zná-
mé umělce.

Finále

N 50° 38.E(A-1)(B+4)
E 14° 3.(C-2)(B-2)(D-3)

Místo pro finálovou
GPS

Informace ke speciálnímu bonusu a pro-
storu pro vaše přání najdete na místě, které 
udává nalezená cache podle � nálové GPS 
souřadnice.

Kontakt
Informační středisko města Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700

e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
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Úvod
Na březích řeky Labe pod zámečkem Větruše
a starobylým hradem Střekov žijí nikým
nepozorováni Dlouhonozí skřítci. Jsou 
to staří zkušení mágové, spjatí s přírodou
a vstřícní k lidem.
Do  Ústí nad Labem přišli hledat ztracenou 
zlatou rybku, která sem připlavala až z Prahy.
A proč se jim říká dlouhonozí? Spoustu času 
totiž tráví ve vodě. A aby nebyli celý mokří, do-

vedou své nohy pomocí 
kouzel natáhnout tak, že 
si i v té nejhlubší vodě 
ani břicho nenamočí.

Pomůžete i vy Dlouhonohým skřítkům
s hledáním zlaté rybky? Na své cestě mu-
síte vyřešit spoustu záludných úkolů. Vý-
sledky si pečlivě zapisujte do připrave-
ných políček a na konci je dosaďte tak, 
abyste získali finálovou GPS souřadnici, na 
jejímž místě najdete více informací. 

Zastavení 1 

Výletní zámeček Větruše

N 50° 39.293

E 014° 02.335

U výletního zámečku Větruše potkal profe-
sor Všudybílek ducha rytíře Neplechy, který 
pro ukrácení volné chvíle škodil kolemjdou-
cím u řeky Labe. Přitom se seznámil s Dlou-
honohými skřítky. Ti mu vyprávěli příběh 
o hledání zlaté rybky, která uplavala do řeky 
Labe před zlým skřítkem Krákorou. 

Úkol:
Z místa, kde se právě nacházíte, se otočte 
čelem k výletnímu zámeč-
ku Větruše a spočítejte 
všechna střešní okna. Jejich 
počet se rovná písmenku A
� nálové GPS souřadnice.

Zastavení 2

Odpočívadlo pod mostem 
Dr. Edvarda Beneše

N 50° 39.535

E 014° 02.931

Dalším z našich hrdinů je místní reportér
a autor cedulky „Zlý pes“ pan Ztratílek. 
Po přečtení různých informací, které si pro-
tiřečily, se pan Ztratílek rozhodl zjistit prav-
du o tajemných bytostech, které se objevují
u řeky. A právě zde začal své pátrání.

Úkol:
Na  místě, kde se právě nacházíte, najděte 
informační tabuli Destinační agentury Čes-
ké středohoří. Zjistěte, jak daleko se odtud 
nachází obec Těchlovice. Sečtením čísel uda-
né vzdálenosti získáte 
hodnotu písmenka B
� nálové GPS souřadnice.

N 50° 39.361 

E 014° 02.733

Zastavení 3

Železniční most

Při svém pátrání v brzkých ranních hodinách 
pan Ztratílek narazil u železničního mostu 
na podezřelé individuum schované v křoví. 
Nadšený, že našel tajemnou bytost, chy-
til ji do sítě. Jak se brzy ukázalo, jednalo se
o profesora Všudybílka, který pátral po tom 
stejném. Takto se naši hrdinové seznámili. 

Úkol: 
Na  místě, kde se právě nacházíte, najděte 
ukazatel stavu vodní hladiny (nápověda: 
černobílá stupnice). Hodnota čísla nad čer-
veným X se rovná pís-
menku C � nálové GPS 
souřadnice.


