
Cestovní itinerář ITT Tour 2009 * 21. – 23. 8. 2009   (© by Kanker ) 
Všechny povinné místa i úkony jsou označeny tučně a  je nutné je splnit ! Všechny razítka i úkoly 

zaznamenávejte na vyhrazené místo itineráře ! Z razítka musí být jasné, odkud bylo pořízeno ! Když 
ztratíte itinerář, jste v prdeli a bez cen, dojeďte do Lančova na pivo. Za splnění nepovinných kontrol na 

druhé straně itineráře  jsou udělovány extra časové bonusy ! Volba trasy a výběr kontrol je na vůli 
každého jezdce… POZOR – součástí kontrol jsou i odpovědi na nejrůznější otázky, v případě chybné 

odpovědi vám přičtu 30 minut !!! 
 

POVINNÉ KONTROLY !!! 
Replika z filmové a divadelní historie: 
… chčije a chčije…… 
Pokud znáte film, či divadelní kus, ze kterého replika pochází, řekněte to Čendovi 
hned a dostanete -30 minut, pokud odpověď budete vědět v cíli, výsledný čas se 
nemění, pokud odpověď nemáte ani v cíli, přičtu vám 30 minut. 

 
Tadyhle je místo 
pro razítka a 
případné poznámky 

Havlíčkova Borová – Kdo se tu narodil asi netřeba sdělovat J Kulturní 
provázanost s úvodním tématem  itineráře je zde zřejmá, pan starosta je totiž jmenovcem 
jednoho z kmenových herců Divadla Járy Cimrmana a proto buďte tak laskaví a sdělte 
mi křestní jméno tohoto umělce ! No a razítko, samozřejmě, abyste se nenudili J 
Pokud byste měli problém s orientací, nacházíte se nyní takřka přesně severně od cíle. 

 

Dalešice – muzeum rakousko-uherského pivovarnictví – 
ano ano, právě na těchto místech vznikly v květnu 1980 slavné scény filmových 
Postřižin. Zde hulákal jako na lesy nezapomenutelný Pepin - Jaromír Hanzlík a vlnily se 
ve větru nádherné vlasy ( a ve vaně kozy ) paní správcové - Magdy Vašáryové.  Pokud 
absolvujete prohlídku pivovaru, odečtu vám oproti příslušnému dokladu 60 minut. 
Pokud chcete jet dál, stačí vám opět jen odpovídající razítko Jistě si pamatujete, kam 
výše jmenovaní protagonisté ve filmu vylezli,nedivte se tedy následující kontrole J 

 

Rozhledna – vyberte si jednu z níže jmenovaných, druh dokladu, který 
přinesete o návštěvě nechám na vás, ale musí mít jasnou spojitost s danou rozhlednou ! 
Rozhledna Křemešník – 64 km JVV od Benešova 
Rozhledna Babylon – Kramolín – 108 km JZJ od Žamberka 
Rozhledna Oslednice – 122 km téměř východně od Vimperka 
Rozhledna Rosička – 81 km JV od Nového Bydžova 

 

Kámen – expozice historických jednostopých vozidel – no 
po ránu  pěkně v klídku a bez stresů, porozhlídněte se po hradě, podívejte se na výstavu, 
sežeňte si nějaké razítko a v klídečku poproste kastelána o krumpáč a lopatu…. Jo, to 
sem vám neřek, chtěl bych totiž vědět, na jakém nerostném podkladu je hrad 
postaven ? 

 

Rousměrov – restaurace Gerlinda – máte hlad ? Já bych měl, 
taková štreka za váma a to ještě nejste ani v půlce, no závidím vám tu projížďku J Po 
zkušenostech z minulých ročníků vás nebudu nijak stresovat, ani omezovat, zde vám 
ponechám svobodnou volbu, zda se zdržíte, nebo jen uchvátíte razítko a pojedete dál, 
ale rozhodně doporučuji si dát nějakej dlabanec J 

 

Lipnice n. Sázavou – já bych si přeci neodpustil zanedbat vaši kulturní 
vzdělanost. Zajisté nemusím prozrazovat, kdopak že svým jménem přídomek tomuto 
městu dal a svým věhlasem toto proslavil. No ale pro jistotu se zeptám na jeho jméno a 
datum úmrtí. Skočte si třeba na hřbitov, tam se to dočtete J Razítko je samozřejmost 

 

Cíl : Kemp „Pohádka“,  Lančov u Vranovské 
přehrady 

Tak tady dostanu do huby už počtvrté J ( tohle není tučně !!!!!!!! ) 

 

Čas se zastavuje v okamžiku, kdy pilot, v případě smíšené posádky i baťůžek,  vypije 1 velké pivo, baťůžek pak pivo malé. Pro tyto nápoje si zajdou do hospody ( zaběhnou ) a 
jsou hrazeny pořadatelem. V areálu je bazén ( modří už vědí ), pokud se svléknete ( smíšené posádky samozřejmě  oba ) 

 a hupsnete do bazénu, odečtu jednotlivcům 20 minut, smíšené posádce pak minut 30. 



  

 
NEPOVINNÉ KONTROLY !!! 

důrazně doporučuji prostudovat J tady se bude vyhrávat závod J 
Železniční viadukt Dolní Loučky – pokud budete chtít shlédnout něco z místních 
stavebních specialit, máte možnost. Na výběr dávám výše jmenovaný, 30 m vysoký viadukt, s největším 
železobetonovým obloukem v ČR, za zmínku určitě stojí i jeho kolega, desetiobloukový železobetonový most 
nad údolím řeky Loučky. Stačí mi jakékoliv razítko z této lokality. BONUS 120 MINUT !!! 

Železniční viadukt Dolní Loučky 
 
 
 
 

Jeskyně Výpustek, Křtiny, Moravský Kras – jeden z nejstarších jeskynních systémů u 
nás fungoval donedávna jako vojenský prostor. Za války zde měly továrnu Němci, po válce podzemní ležení 
česká armáda. Nyní je celý systém od listopadu 2006 zpřístupněn veřejnosti. Doporučuji zvláště militantně 
založeným jedincům…Návštěvu doložíte razítkem, nebo vstupenkou.   BONUS 200 MINUT !!!  
 

Jeskyně Výpustek, Křtiny, Moravský Kras  
 
 
 
 

Kostel sv. Jana Nepomuckého – Zelená Hora, Žďár n. Sázavou – národní 
kulturní památka zapsaná na seznamu UNESCO. Moc se tam nemotejte, je tam zrovna dneska svatba, ale za 
prohlédnutí to určitě stojí. Originální architektura, hluboká historie…. Není to prosim vás ten zámek 
s pétépákama, tak tam majora Halušku nehledejte !!! Stačí mi razítko ! BONUS 60 MINUT !!! 
 

Kostel sv. Jana Nepomuckého  
 
 
 

Kaple sv. Eliáše – Hradiště - Znojmo – já myslím, že zvláště romanticky založené 
povahy by tuto kontrolu neměly vynechat. Krásný výhled na znojemskou přehradu a na celé Znojmo, možná i do 
Rakous oko dohlédne. Jako pěkné ukončení dne se zapadajícím sluníčkem, no tady prostě odolá každá J A je to 
pěkně skovaný mezi keřama, tak se dá toho citového pohnutí hned nějak šikovně využít ( zvláště určeno 
dvoučlenným posádkám ). Jako doklad návštěvy mi stačí sdělit, co že to ten orel v kapli drží v hubě ??? 
BONUS 90 MINUT !!! 
Kaple sv. Eliáše  
 
 
 

 
Výbor z pravidel: 
Rychlost závodu je omezena na 300 km/h, start závodu je shodný pro všechny účastníky a to 22.8.2009 v 9.00. 
Při zjištění, že některý z účastníků jinému sdělil cokoliv z požadovaných údajů v itineráři, budou obě dvě posádky 
diskvalifikovány. Zadané úkoly může ovšem plnit pouze 1 z dvoučlenné posádky ( krom chlastu ). 
V případě kontroly policie neznáte pořadatele a žádného závodu se neúčastníte ! 
Kdo bude dělat v Lančově bordel, dostane po čuni. 
Před poděkováním pořadateli mu umožněte se svléknout a odložit brýle a mobil. 
Stížnosti je možno podávat oproti kauci 5l rumu. Stížnosti se zásadně neuznávají a kauce nevrací ! 
Cílový nápoj je možno v případě zapřisáhlé abstinence zaměnit za limonádu. 


