
Vítám vás na trase DLOUHÁ Údolím Šembery

Šárka Gill: +420 728 142 288

Tým: PROSÍM ČITELNÉ JMÉNO

Otázky:

1. Co jsem za rasu psa? (obrázek najdete cestou):

2.  Z které země pochází Catlaburun 
(obrázek najdete cestou):

3. Kdo přicházel k Dívčímu rybníku podle pověsti?
a) hejkalky a hejkalové
b) hejkalky a víly
c) hejkalky, bludičky a víly

4. V kterém měsíci dochází k ožínání buřeně?
a) v květnu
b) v červnu
c) v srpnu

POPIS TRASY VÝPRAVA

Od startu se vydejte po žluté nahoru do kopce do Přehvozdí, tady na rozcestí se dáte vlevo po modré směr 
Tuchoraz, dejte pozor než dojdete k tvrzi půjdete chvíli po silnici, kde jezdí auta, pak už zahýbáte vlevo dolů a 
následně doprava k tvrzi. S tvrzí se vyfoťte :-) Od tvrze pokračujete vpravo dolů směr Zahrady. U této cedule 
Zahrady se dáte kolem rybníka po naučné stezce zahrady. Ta vede mezi dvěma rybníky pak vystoupáte do malého 
kopečka a napojíte se na červenou turistickou značku, která vás dovede zpět  ke startu k rozcestí Na Šembeře. 
Tady minete start a vydáte se po zeleně k rozcestí sv.Martin. Na rozcestí se dáte vpravo po červené směrem na 
rozc. Na Zámkách. Odtud stále po červené až do cíle.

Fotky s tvrzí uvítám na FB události: Údolím Šembery – 5.ročník Bludná dýně
Máte 7 otázek. 

Za každý nesplněný úkol vám přičteme 5 minut. Celkem si můžete zhoršit čas o 35 minut.
Odevzdejte prosím arch převezměte si ceny a odjíždějte, vyhlášení proběhne večer a vítěze budu kontaktovat.

5.  Jak daleko je to do kempu Podviňák
z Přehvozdí rozc.?
a) 5 km
b) 5,5 km
c) 6,5 km

7. Jaké je poslední číslo letopočtu na 
Tuchorazském mlýně č.17?

a) 3
b) 5
c) 7

6. Co je napsáno na horní tabulce?
a) SVATÝ MARTIN (rozc.)
b) Svatý Martin (rozc.)
c) Sv. Martin (rozc.)


