Klatovské motobloudění 2012
Důležité!!! Výsledky včetně stavu km zapisujte do bodovací karty a ne do itineráře. Ten
slouží pro vaše poznámky ale je nutné se jím prokázat v cíli!
Pro určení výsledného pořadí v závodě poslouží jen a pouze bodovací karta!
Pokud je za č. úkolu uveden čas lze tento úkol plnit jen v uvedeném čase! Úkoly nejsou
řazeny za sebou. Zvolte jejich pořadí co nejvýhodněji vzhledem k ujetým km. Snažte se,
pokud je to možné, volit trasu mimo silnice III. třídy.

Nejedeme na čas! Dodržujte pravidla silničního provozu!
Start

chata Hamry - nezapomeňte zapsat stav tachometru!

Úkoly
1. Hledané město bylo po dlouhá léta doslova velmocí ve výrobě zápalek. Najděte
bývalou továrnu a zjistěte, kam se přestěhovala kancelář odborů.
2. Tyto směrové tabule s určením vzdálenosti by se mohly nacházet v obci s hradem,
který patřil známému rádci komorníkovi a důvěrníkovi Karla IV. Bušku z .............?
Kolinec 7

Běšiny 8

Zaparkujte motorky na parkovišti u hradu a zjistěte, ve kterém roce v šestnáctém
století městečko vyhořelo.
3. 14.00-19.00 Najděte obec pojmenovanou podle současného panovníka Velké
Británie. Za restaurací, jejíž majitel se jmenuje podle vývojového stadia hmyzu, u
pořadatele zjistěte a splňte úkol.

4. 12.30-19.00 Jméno tohoto místa zjistíte splněním úkolu č. 7. Navštivte ho a v něm
na náměstí dětský domov. Splňte požadovaný úkol. Pozor! Nevozte děti na
motorkách!

5. V červnu 1421 při obléhání hradu, jenž hledáme, přišel Jan Žižka o pravé oko. V
podhradí navštivte hradní krám u Marušky a nechte si orazítkovat bodovací kartu.

6. Při příjezdu na místo startu jste určitě jeli okolo velké vodní plochy. Pod hrází jsou
umístěny plastové sloupky cca metr vysoké na měření průsaku vody. Najděte

sloupek s číslem čtyři a opište do bodovací karty co je na sloupku zezadu napsáno
černými písmeny.

7. 9-11.45;13-16.45 V nejbližším okresním městě najděte jednu z jeho dominant Černou věž. Na místě zaparkujte pod dohledem pořadatele a nechte zapsat čas.
Pak vyrazte hledat název místa potřebný pro splnění úkolu č. 4. Nachází se v okně
ochozu věže směrem na sever. Pak opět zapsat čas. A pozor! V cíli každá posádka
předloží alespoň jednu vstupenku!

8. Pokud zvolíte správný postup při určování trasy, přijedete do obce, která má v
názvu nekalé nakládání s penězi. Přesně 5213 metrů od cedule označující konec
obce (ovšem pouze tím správným směrem) je směrovka ke sjezdovce v místě s
názvem velmi oblíbené lidské činnosti. Zapište název a popřípadě vyfoťte svou
bodovací kartu u této směrovky.

9. 30. září 1938 byla v nejmenovaném německém městě podepsána smlouva o
postoupení části československého pohraničí nazývaného Sudety Německu. Často
se označuje jako .............. zrada. Navštivte stejnojmennou obec. Na návsi na
pomníku padlých v první světové válce zjistěte jméno zapsané v levém sloupci třetí
shora. Pro jednodušší orientaci. Tři km odtud leží obec pojmenovaná po velkém
polském městě 90 km od Ostravy.(jen nemá v názvu dvojité w) A pozor, do
Německa ani do Polska opravdu nemusíte.

10. Dne 8. července 1847 se v hledaném městě narodil průkopník české
elektrotechniky, významný vědec, badatel a vynálezce nazývaný též český Edison.
Jeho nejznámější prací je zdokonalení elektrické obloukové lampy a elektrifikace
kolejových vozidel. V Praze v Holešovicích postavil u příležitosti jubilejní zemské
výstavy v roce 1891 světelnou fontánu provozovanou dodnes. Najděte jeho rodný
dům (dnes muzeum) a zjistěte kdy bylo muzeum otevřeno v současné podobě.

Tak a máte to za sebou. Teď jen v pořádku dojet do místa startu a zároveň i cíle.
Nepřehlédněte směrové tabule (je to o dost kratší, ale nic moc silnice) a bacha na turisty a
hlavně cyklisty!
Po návratu zapište stav km dle tachometru, okamžitě odevzdejte bodovací kartu a
předložte itinerář ke kontrole.

