4. Keška s příběhem
K najití i této kešky musíte nejdříve zjistit souřadnice vyluštěním pár hádanek. Od tohoto místa
už vás dovede popis cesty a fotky. Tentokrát je keška blízko Turnova na místě, které je ideální jeko
odpolední procházka.
S sebou si nezapomeňte tužku na podepsání a hodit se vám bude i mapa a buzola, pokud máte, ovšem
lze nahradit přípravou cesty doma.
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Číslice X vám zbyde poté, co vyškrtáte z tabulky všechny odpovědi na nápovědy:
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Nápovědy k tabulce:
Mám 2 bratry a jednu sestru, kolik má můj otec dětí?
Kolik členů, tvořil klub Rychlých šípů?
9+4-5=
Čísla Y1 Y2 jsou počet písmen ve slovech, která jsou odpovědi na následující otázky, ve kterých si
připomenete počátky skautingu. Pokud si se šifrou nevíte rady, koukněte na nápovědu.
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Nápověda: koukněte se, jak se píše na tlačítkových telefonech

Teď k číslu Z. V našem kraji můžete najít spoustu geologických zajímavostí, zvláště díky JeštědskoKozákovskému hřbetu. Právě na úpatí Kozákova se už od pradávna nacházely polodrahokamy. Starší
z vás jistě už ví, že minerály má spoustu vlastností, jednou z nich je tvrdost, které je dané číslem v tzv.
Mohsově stupnici tvrdosti. Číslo Z je právě tato hodnota pro minerál na následujícím obrázku, který se
také dá nalézt na úpatí Kozákova. Pokud si určením minerálu nejste jistí, jeho jméno je zde zašifrováno:
♪♫/♫♫/♪/♫/♫♪♫♫/♪♪♪/♫///

Závěrečný úsek cesty, pokud nemáte buzolu, koukněte, k jaké světové straně je to blízko a tu už
v přírodě najdete. (pozn. Číslo v závorce je skutečně číslo a interpunkce taky):
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Nápověda: V této šifře je maximální číslo 26, stejně jako je písmen v abecedě (bez háčků a čárek). Proč asi?
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