Klatovské motobloudění 2014

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....
Kudy jet se dozvite v Nýrsku na místní benzince Euro oil. Buď ve výloze nebo uvnitř hledejte papír
označený naším logem. V něm se dozvíte kam jet a pak podle nápověd dojeďte až k úkolu č.1.
Úkol č.1 V této obci zjistěte jméno toho, kdo zvelebil zanedbaný park.
Další info je v okně restaurace vedle památníku Boženy Němcové.
Podle těchto informací dojeďte k dalšímu úkolu.
Úkol č.2 V tomto místě zjistěte, co má společného s italským městem Pisa. Zjistěte co a o kolik se
ta česká krasavice vychyluje. Bohužel mezi 12-13 hodinou je tam zavřeno.
Další info přímo v místě úkolu. …A zase dál….
V této obci najděte provozovnu firmy Auto Dolejš. V zamřížovaném okně najdete další info.
Úkol č.3 V tomto místě zjistěte co nebo kdo je Vašek co učí dítě práci. Dál zapište ješte jednu věc
kterou Vašek umí. Nezapomeňte si tam vyzvednout mapku!
Další info v místě úkolu.
Úkol č.4 V tomto místě najděte hotel, který má stejné jméno jako pořadatel závodu. Zjistěte křestní
jména těch co hotel provozují.
Další info místní benzínka Euro oil.
Úkol č.5 Při cestě do nápovědou určeného místa křižujete silnici první třídy v jedné z obcí.. Na
konci této obce je velký mlýn a u něj je zařízení k jeho pohonu. Zjistěte jméno mlýna a rok kdy
bylo toto zařízení rekonstruováno. A bacha ať se nezkoupete….

Až dorazíte do místa určeného předchozí nápovědou poučte se trochu z historie a ve větě….’’ zde
duchovní správa opět zanikla. Až do roku1716 ji vykonávali faráři z nedalekých …… . ’’
objevte další cíl vaší cesty. Tam plníme úkol č.6.
Úkol č.6 V onom místě navštivte právě rekonstruovaný zámek. Je na něm několik soch ale jen jedna
má svatozář s hvězdami. Kolik těch hvězd je?
Další cíl cesty zjistíte na turistické mapě kousek před zámkem. Je to ta největší obec na mapě. Až
tam dorazíte prohlédněte si mapku kterou jste dostali v místě úkolu č.3 a dorazíte na stanoviště
dalšího úkolu.
Úkol č.7 Konečně něco co má souvislost s motorkami. Pořadatel vám vysvětlí co a jak a zapíše čas
do karty. Pak dostanete druhý díl itineráře…

Jedem dál.
Vyrazíme na kruhové objezdy a stále držíme směr Domažlice. V obci Libkov odbočíme vlevo podle
směrovek na Pocínovice a Běhařov a po cca 400m opět vlevo na Miletice. Silnice mírně stoupá a
těsně za horizontem v pravé zatáčce opatrně odbočíme vlevo na štěrkovou cestu která nás dovede k
dalším úkolům.
Úkol č.8 Podle pokynů pořadatele zaparkujte moto a vydejte se dál pěšky. Až dorazíte nahoru
pokochejte se výhledem a zjistěte jak se jmenuje vrchol s největší nadmořskou výškou. Obojí
zapište.
Úkol č.9 Pořadatel vysvětlí co a jak a vy se snažte. Výsledný čas vám zapíše do karty a přidá
nálepku.
Pamatujete si poslední směrovku kterou jste viděli při cestě sem? Pokud ne, nezbývá nic než se
vrátit. Až to zjistíte, dojeďte do té obce a najděte firmu Dřevo plus. V okně dílny s výhledem na
studnu najděte další info co dál.
Úkol č.10 Ještě jednou procvičte vaši šikovnost. Pořadatel zapíše dosažený čas a prozradí místo
dalšího úkolu.
Úkol č.11 V tomto městě je kostel s velikou cibulovitou bání krytou šindelem. Jenže nahoře není
obvyklý křesťanský kříž ale hvězda. Zjistěte a zapište proč?
A hurá do cíle. Obec Alžbětín, růžový domek u hlavní silnice směr Německo, naproti
rozestavěnému kasinu.
Až dorazíte do cíle zapište stav tachometru do bodovací karty a splňte poslední úkol!

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

