Vítám vás na trase NEJDELŠÍ Údolím Šembery
Šárka Gill: +420 728 142 288

Tým: PROSÍM ČITELNÉ JMÉNO
Otázky:
1. Co jsem za rasu psa? (obrázek najdete cestou):

5. Jaké je poslední číslo letopočtu na
Tuchorazském mlýně č.17?
a) 3
b) 5
c) 7

2. Z které země pochází Catlaburun?
(obrázek najdete cestou):
3. Co je uprostřed?
a) list
b) strom
c) větev

4. První zmínka o obci Dolánky je?
a) 1360
b) 1370
c) 1380

6. Která dřevina je uvedena pod
Sibiřskou tajgou?
a) Metasekvoje
b) Korejanka
c) Patisovec
7. Která vrba je uprostřed?
a) Vrba bílá
b) vrba jíva
c) vrba křehká
8. Co je napsáno na horní tabulce?
a) SVATÝ MARTIN (rozc.)
b) Svatý Martin (rozc.)
c) Sv. Martin (rozc.)

POPIS TRASY NEJDELŠÍ cca 25 km
Od startu se dejte vlevo přes most po červené turistické značce, po pravé ruce máme velkou louku. Touto trasou vede i
naučná stezka, půjdete po ní zhruba 4 km až se cesta bude křížit vlevo s naučnou stezkou Zahrady. Dáte se z kopce dolů
k rybníkům a půjdete až k rozcestí Zahrady. Tady se napojíte opět na červenou a poté se vydáte k tvrzi Tuchoraz. Od rybníků
je tvrz pěkně vidět. Od tvrze rozcestí se vydejte vlevo nahoru po modré do kopečka a pozor dostanete se na chvíli na silnici.
Zanedlouho uhnete doprava a modré dojde až k rozcestí Přehvozdí. Tady se vydáte vpravo po žluté a dojdete až k hlavní
silnici, kde je velký kamenný kříž. Silnici opatrně přejděte a vydejte se rovně po asfaltce. Zanedlouho narazíte po pravé
straně na cestu a z té asfaltové uhněte doprava. Půjdete skrz pole a dojdete k zadní části arboreta Kostelec. Tady narazíte
na hromadu rozbitých červených tašek a pořád budete směřovat vlevo. Projdete kolem stájí a stále vlevo až se dostanete
k zadnímu vchodu do arboreta. Odtud jdete stále podél plotu arboreta dolů z kopce na naučnou stezku. Tu si celou obejděte
a vraťte se zpět k rohu plotu kde jste na naučnou zahýbali odtud jdete rovně až k rozcestí Dolní Peklov. Odtud se vydáte
směrem do Kostelce po žluté, kterou půjdete cca 1,2 km kde se žlutá bude stáčet vlevo, ALE vy jdete rovně stále nahoru
do kopce a narazíte na červenou. Dojdete až k památníku posledního jelena k silnici. Vydáte se vpravo a jdete lesní pěšinou
nechoďte po silnici. Dostanete se k myslivně tady musíte přejít křižovatku směrem vlevo Značka Truba – mysl.a pokračujete
stále po červené dolů táhlým dlouhým kopcem. Dostanete se na start. Tady pokračujete vlevo stále po červené údolím
Šembery až k rozcestí sv. Martin. Na tomto rozcestí se napojíte na zelenou směr Český Brod. Po zelené dojdete do cíle tedy
tam, kde byl start.
Odevzdejte prosím arch převezměte si ceny a odjíždějte, vyhlášení proběhne večer a vítěze budu kontaktovat..
Celkem máte osm úkolů. Za každý nesplněný úkol vám přičteme 5 minut.
Celkem si můžete zhoršit čas o 40 minut.
Tel. 321 622 460 nonstop veterinární služba, Český Brod, Klučovská 1280

