Klatovské motobloudění 2017
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 slouží jen a pouze bodovací karta!

Nejedeme na čas! Dodržujte pravidla silničního provozu!
Po startu vyrazíme do města, po kterém se jmenuje náš závod. Pojedeme po silnici č. 191. Na kraji
města vedle autosalonu Auto Nejdl odbočíme vlevo. Pak přes železniční přejezd na sérii kruhových
objezdů. Držíme směr Plzeň a na kruhovém objezdu vedle solární elektrárny odbočíme vlevo do
průmyslové zóny. Pak doleva do slepé ulice. Jsme na místě prvního úkolu.
1. Pořadatel úkol vysvětlí a zapíše výsledek.
Teď trochu pátrání. Dojeďte na náměstí ke kostelu vedle Černé věže. Najděte pořadatele, který vám
ohlídá motorky a věci a vyražte do katakomb splnit úkol.
2. Který ze zde uložených nebožtíků byl invalidní? (zapište)
Před odjezdem vynulujte tachometr. Vyrazte směrem na (surovina na výrobu kolejnic) na km 31,7
nepřehlédněte místo dalšího úkolu.
3. Pořadatel vysvětlí a zapíše body.
Další cesta vede přes jméno lidského zubu č. 4.
4. V jaké nadmořské výšce leží místní sedlo?
Pokračujeme dál. V údolí mineme vodní nádrž a v obci značící vztah dvou lidí odbočíme vpravo na
D******e. Tam najdeme Muzeum šumavského pivovarnictví. Navštivte ho.
5. Zjistěte, čeho docílíme důsledným dopíjením piva.
Kousek zpět a pak pokračujeme na (biblické město kde v dávné minulosti stavěli věž do nebe a kde
došlo ke zmatení jazyků). Po cestě projíždíme obcí, kde všechno rubou. Na návsi stojí pomník pobytu
B. Němcové.
6. Ve kterých letech tam B. Němcová pobývala?
Jdeme dál. Projedeme oním biblickým městem a po cca 3 km odbočíme vlevo podle šipek na pomník
J. S. K. Pak vpravo a dojeďte k pomníku. Pozor! Nejezděte až do vsi! Hledejte Chodskou chalupu.
Pomník je za ní.
7. U pomníku Vám pořadatel vysvětlí úkol a zapíše hodnocení.

8. Na pomníku je vytesáno, že Sokolská župa Šumavská vložila cosi z bojiště u Zborova do pomníku.
Zapište, co to bylo.
Prohlédněte si informační tabule. Kam dojdeme po červené turistické značce? Přes tuto obec jedeme
do vsi pod Č******** Na začátku vsi pod Č******** jsou info cedule. Poznamenejte si název obce
se siluetou zámku (druhá od zdola). Tam pojedeme pro splnění úkolu č. 10.
O kousek dál vjedeme na hlavní silnici. Odbočíme směr Německo a jedeme stále do kopce až k soše
známého spisovatele. Pokocháme se výhledem a najdeme další cíle. Za sochou je sloup s názvy míst.
V jedné řádce jsou:
Chrastavice, Zbuzany, Stráž, Pocínovice a ………………..…. Označíme ho jako A.
Kanice, Luženice, okres Domažlice a …………………….…….. Označíme ho jako B.
Horšovský Týn, Stráž, Zbuzany, Chrastavice a ……….….... Označíme ho jako C.
9. Na tomto místě ještě zjistíme, kdy zemřel Josef „přestávka před nebo po obědě“? Zapište.
Jedeme zpět a dál do místa z cedule (ta s tou siluetou zámku). Na bráně místního zámku je deska
věnovaná památce zde žijícího člověka, který první přišel s myšlenkou sjednocené Evropy.
10. Jak se jmenovala jeho matka a odkud pocházela?
A teď podle míst z pomníku. Nejprve A. Cestu si ale vylepšíme trochu enduro zkratkou přes obec
(jeden z národů bývalé Jugoslávie). Tam najdeme pomník dvou světových válek, jehož deska není
popsaná v češtině.
11. Zapište poslední dvě slova z desky.
Dále projedeme A., projedeme B., dál do C. Odtud do obce kde rádi běhají. Tam najděte expozici
historické hasičské techniky.
12. Kterému hasičskému sboru patřila stříkačka za koně?
A dál do obce na silnici č 191 a do cíle.

Až dorazíte, zapište stav tachometru do bodovací karty a splňte poslední
úkol!

