Klatovské motobloudění 2013
Důležité: Výsledky včetně stavu km zapisujte do bodovací karty a ne do itineráře. Ten slouží pro
vaše poznámky.
Pro určení výsledného pořadí v orientačním závodě poslouží jen a pouze bodovací karta!
Úkoly jsou řazeny za sebou.

Nejedeme na čas! Dodržujte pravidla silničního provozu.
Tak a jedeme....
Úkoly:
1. Najděte město s názvem nejdůležitější suroviny pro strojírenský průmysl a v něm
motomuzeum. Hezky si vše prohlédněte a zjistíte, že Shell Ambroleum je správný tuk
pro …….?

2. Zopakujte abecedu (bez háčků) a odhalte název dalšího místa
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V této obci stojí dům s popisným číslem 74. Mezi jakými roky zde byla stanice
ochranářského průzkumu Šumavy?

3. Jakpak se nazývá část oděvu, která je na těle nejvýše? Stejně jako ves kterou hledáme. Tam
najdeme most a na něm nádhernou skleněnou sochu světce. Kam se dívá? A prohlédněte si
ji dobře, ještě to budete potřebovat...
P.S. V hospodě za mostem mají vynikající utopence...

4. FARBYC MDBE UF RGK ... Co to je? Přece název hledané vesnice. Stačí jen z něj vyhnat
abecedu, pokud jste ji ještě nezapoměli. Tam zjistěte, kdy se v roce 1888 narodil Tomáš
Balíček.

5. Kdopak to byl Jan Mydlář? Ani holič, ani výrobce mýdla nýbrž slavný pražský …………..
V obci nesoucí v názvu jeho povolání najděte pranýř a zjistěte, kdo že to u něj stával?

6. A teď do CIVOĎŽAROH. Zajeďte k řece a zjistěte, jaký byl rozdíl (v cm) hladin řeky při
povodních v roce 1993 a 2002. Malá nápověda – jezdí tudy vlak...

7. Další místo se jmenuje po hýkavci. V něm provozuje jeden nadšenec malou expozici
motorismu, která rozhodně stojí za vidění. Přestože všechny motocykly a motokola jsou
československé výroby jeden z těchto strojů ne. Jak se jmenuje?
A nezapomeňte na dobrovolné vstupné, viděné kousky za to určitě stojí.

8. Prohlédli jste si sochu z úkolu č. 3 dobře? Odkud byl onen světec? V onom městě najděte
pyramidu a podle šipek s naším logem i stanoviště logického úkolu.

9. Prý jsou čtyři roční období? Tak podobně jako to co právě je (nebo spíš není, vlastně už
zase je) se jmenuje další zastávka. Najděte místní lázně a rovnou určete další hledané město.
Nachází se v průsečíku linek číslo 79 a 95. A Polánka to není, jasný princi......

10. V tomto městě kdysi vyšlechtili novou rasu oblíbeného zvířátka. A dokonce mu postavili
pomník. Copak je to asi za zvířátko? U sochy, kde jsou 2 tato zvířátka, zjistěte, zda to, co má
hlavu u země je sameček či samička a zkuste pořídit nápadité foto.....

11. A teď vyrazíme do městečka, jehož název napovídá co se dá dělat s rákoskou. Na pravém
břehu místní řeky je kostel. Jak se jmenuje světec, jemuž je kostel zasvěcen?

12. Jedeme dál. Za vesnicí nesoucí jméno, které je v kalendáři 26.12. odbočíme po objížďce
doprava a na kruhovém objezdu opět doprava. Šipky s naším logem vás dovedou na další
úkol neznámo proč nazvaný „Cikánský trojboj“......

13. A teď zpátky do cíle (přesně tam, kde jste startovali), kde vás čeká poslední úkol!

Až dorazíte do cíle nezapomeňte zapsat stav tachometru do bodovací karty!

Nezapomeňte navštívit naše stránky www.klatovske-motobloudeni.cz, prohlédnout si fotky a
ohodnotit závod!!

