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Všechny povinné místa i úkony jsou označeny tučně ! Vše je nutné splnit ! Místa musíte projet dle 
zadaného pořadí ! Všechny razítka nechávejte tisknout na druhou stranu itineráře ! Z razítka musí být 
jasné, odkud bylo pořízeno ! Když ztratíte itinerář, jste v prdeli a bez cen, dojeďte do Lančova na pivo. 

Před startem budou všichni řidiči podrobeni zkoušce na alkohol !!! 
 

Hlinsko  –  a hned od začátku nasadíme vysokou laťku, ať si nemyslíte, že to bude procházka růžovou 
zahradou. Najděte Betlém – historickou čtvrť roubených domků, mezi nimiž se skrývá prodejna 
upomínkových předmětů. Něco si kupte, ať máte památku. Pozor na velikost !! ( jedete na motorce, tak si 
nekupujte houpací křeslo, máte před sebou ještě 300 km !! ) 

Polička –  Zajisté víte, kdo ze slavných hudebních skladatelů se zde narodil. Najděte tedy jeho Památník 
v městském muzeu - razítko . 

Litomyšl – a jsme v rodišti dalšího českého velikána hudby. Doporučuji prohlídku náměstí !! Nalezněte 
památku UNESCO – zámek Litomyšl ( razítko odkudkoliv ze zámku a přilehlých stánků a lokalit ) 

Letovice – Keltský skanzen Isarno ( bývalý lom ) – velmi zajímavé místo pro 
návštěvu , mají tady pivo Kvasar nebo medovinu, tak dopřejte baťůžkům občerstvení ( řidiči limo !! ). Buď 
vyžadoňte nějaké razítko, nebo potvrzení o konzumaci taky postačí J 

Hrad Pernštejn ( Nedvědice )  - furt vás honím po nějakejch starejch barácích, tak změna J 
Tady máte 2 varianty. Buď razítko z parkoviště a můžete mazat dál, nebo budete mít zájem o prohlídku, tak 
tedy vstupenku na prohlídku  ( doufám, že budete čestní a prohlídku absolvujete, ponevač za tuto variantu vám 
z výsledného času bude odečteno 75 minut !!! ) 

Velká Bíteš – restaurace U Raušů -  jedna z nejznámějších hokejových hospod s bohatou 
minulostí.  ( nechte si buď ukázat salonek, nebo pokud bude otevřen, jděte se tam podívat, stojí to za to !!! ) Zde 
se scházejí celebrity jak kulturního, tak sportovního světa. Stačí mi razítko z hospody, či recepce, ale v případě, 
že chcete nasát atmosféru a dáte si oběd, opět z výsledného času odečtu – tentokrát 50 minut za účet z hospody 
 ( doufám, že ho někomu jen neseberete ze stolu J ) 

Náměšť n. Oslavou  –  zajisté jste již znaveni mojí buzerací, tak vás nechám kapku vydechnout, asi 
potřebujete natankovat, tak mi stačí razítko z benzinky. Nicméně město je krásné a nedaleko je letecká 
základna  - kdo by měl ještě málo poznávacího zájezdu J Pozor dnes probíhá v okolí Náměšťský cyklomaraton, 
tak někoho nesundejte !! 

Odešlete SMS s pochvalnou zprávou na výběr trasy organizátorům na č. 602 117 118 !!! 
 

( Odesláním SMS přispíváte 1060.- Kč na konto „ Pomozte Péťovi k novému Firebladovi „a zároveň  poskytujete svůj baťůžek k pokusným účelům. Cena je uvedena bez DPH 19 %. Službu neposkytuje nikdo ze známých operátorů… ) 

Telč – no to bych si neodpustil, kdybyste se nepodívali na historické náměstí v Telči ( Památka UNESCO ). A 
protože se již blížíme ke konci tohoto roztomilého výletu, tak trochu netradičně. Sežeňte na náměstí razítko. Za 
každé písmeno v názvu firmy na razítku vám odečtu 2 minuty !!! V případě fyzické osoby je to 
jméno+příjmení, v případě firmy vše co je před s.r.o. ( a.s., v.o.s. atd ). 

Lesná – muzeum motocyklů  ( cca 54.680 yardů  jižně od Vel. Meziříčí ) –  tak a 
už jste skoro v cíli, nedržkujte, přihlásili jste se, tak trpte ! Pokud budete mít zájem o prohlídku, nikdo vám 
nebrání, nicméně jelikož asi máte žížu ( hlavně řidiči ), tak vás už nebudu do ničeho honit ani odečtem minut 
motivovat. Takže mi stačí razidlo z hospody, případně lístek na prohlídku. Do cíle to máte coby kamenem 
dohodil a zbytek došel… 
 

Cíl : Kemp „Pohádka“,  Lančov u Vranovské přehrady 
 

Čas se zastavuje v okamžiku, kdy pilot, v případě  smíšené posádky i baťůžek, ponoří se zcela do bazénu a poté vypije 1 velké pivo, baťůžek pak pivo malé. Pro tyto nápoje si zajdou do 
hospody ( zaběhnou ) a jsou hrazeny pořadatelem. 


