
Posádka číslo Jméno

km na startu km v cíli
čas startu čas v cíli

1
 pak pokračuj po hlavní až do další obce

2 Obec

 Za značkou s názvem obce hned doprava na vyhlídku

 Do kdy je plánována těžba v dole Bílina?

 Pokračuj na náves k pomníku

3 Náves
Mapa 1

4 Kostel

5 Tabule 5  Další cíl cesty najdeš na fotce která je uprostřed – domorodci pomohou

6 ? 

 Zajisti si co nejlepší rozhled – bude tě to stát 20,- Kč
Mapa 2

 Cíl je vzdálen 10km vzdušnou čarou od hvězdárny

7 ? 
 Najdi vchod a zjisti kdo je tady lesníkem

9 pomník  po krušnohorském okruhu až k betonové hradbě přes údolí – najdi řádné parkoviště

10 ?
 Hledej věž co sama v kraji stojí vylézt musíš do poschodí!

12 Věž  jeď dál a najdi dům čp 90

13
 zaparkuj na vyhrazeném parkovišti vpravo u silnice

14 ?
absolvoval

15 6nohý pes

16 křižovatka Příloha 5

17 křižovatka Příloha 6

18 křižovatka  Pokračuj po hlavní 4 km. 

19 křižovatka
 Pokud jsi jel správně, jsi na křižovatce v obci co má v názvu povrchový důl

20 křižovatka

Bonusový úkol  1) Jak zní latinské heslo císaře Františka Josefa I. A kde jsi ho našel? 
- 1000 metrů

 2) Jak se jmenuje paní co ti prodala vstupenku na rozhlednu?
- 1000 metrů

3. V-Strom Rally Mosteckáuhelná ´11

Robin Oil  Vynuluj si trip 1 a 2  - jeď do města. 1.o první a 2.o třetí

 Zastav u pomníku dle mapy č.1

 Dál se dej... viz. Příloha 1 a dojeď ke kostelu v nejbližší obci.

 Najdi tabuli č.1 místní naučné stezky poblíž vchodu na hřbitov Příloha 2
 Najdi tabuli č. 5

 Směrem Západo-severozápad je ve svahu hor vidět další cíl. Použij mapu č.2
 Pokud je mlha použij kompas na mapě č.2 

 Jeď zpět a po 4km DOLEVA další cíl hledej podle  Příloha 3 a najdi pomník

-.. --- .--. .-. .- ...- .-
Na cestě najdi STANDU viz Příloha 4

 na straně kde voda není – 35. tlustý sloupek

dům č.90 ->2,3   <-1,7   ->1,8   ->6,7

 jdi k budově vpravo ve svahu – najdi Luboše „přecedu“ 

 pokračuj směrem na Cínový les – najdi šestinohého psa s plamenem u huby

 za psem doprava a fuuurt po hlavní min. 5.0 km

2    5    6      ---... -.- ---
 Příloha 7 – Tímto směrem jeď po hlavní silnici do centra nejbližší obce.

 Zde hledej zvíře, které má Peugeot ve znaku



Příloha 1.)
křižovatka:

ROVNĚ odpověď 1
VLEVO odpověď 2
ZPĚT odpověď 3

Příloha 2.)
Co je: 

Pica Pica

Příloha 5.)

Příloha 3.)

NOVÁ V

Příloha 4.) sem dej Standovo razítko Příloha 6.)
K definitivnímu zastavení větších krvácení 
s výjimkou velkých tepen se nejlépe hodí

Příloha 7.)
křižovatka:

JIH odpověď 1 1 = jeď doprava a na hlavní doleva 6 km
ZÁPAD odpověď 2 2 = jeď rovně po hlavní 6 km

VÝCHOD odpověď 3 3 = jeď doprava a na hlavní doprava 6 km

Mapa 1.)

Tripleurospermum inodorum

Milan Šteindler hrál ve filmu:
a) Kurvahoši guten tag
b) Vesničko má středisková
c) Vrať se do hrobu

1. stisknutí tepny přímo v ráně
2. stisknutí přívodní tepny v tlakovém bodě
3. tlakový obvaz





po 5,3 km doleva napsat na sloupek

hrob

Lom

dO leV ApoP a nELeC  h vytisknout, zalaminovat  a umistit

osek

braňany
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