
Vaše řešení úkolů, odpovědi na otázky budou vyhodnoceny během zasedání FJR klubu, poté budou zapomenuty !!! 

Vážení FJR klubisté - kamarádi !!! 
 
Připravil jsem pro Vás jednotný plán cesty do místa zasedání našeho FJR klubu. Před cestou mějte 
natankovaný Váš (i cizí) dopravní prostředek! POZOR: Načerpejte taktéž své peněženky, v cílové stanici 
lze platit pouze penězi, karty, šeky, stravenky ani jiné bezhotovostní vymoženosti nejsou 
akceptovány! Pakliže se na místě startu sejdete s jiným FJR kamarádem dodržte alespoň dvouminutový 
odstup při startu. Doporučený čas odjezdu z místa startu je 18:20, nejpozději pak 18:45, jinak Vám hrozí 
penalizace za pozdní příchod… 
 
Pakliže se dopravujete pomocí taxislužby, nechť řidič taxíku stvrdí podpisem svou absolutní 
nesoučinnost při navigaci od STARTu až do CÍLové stanice. 
 

  ………………………………………. 
              (případný podpis řidiče taxi) 
 
 

1) START - čerpací stanice OMV vpravo před mostem Barikádníků (Praha = hlavní město ČR) 
- v případě potřeby si zde můžete doplnit PHM 
- 0000 Vynulujte si počítadlo Km 
- Úkol č.1 - zaznamenejte čas odjezdu a Vaše jméno………………………………………… 
- vyjeďte směr Teplice (jinam to snad ani nejde) 

 

2) 1,6 km - držte se vpravo 
 

3) 1,8 km - sjeďte vpravo -> držte se rovně (neodbočujte vpravo) 
                     - pakliže jste sjeli správně pokračujete za sjezdem dále do kopce  
 

4) +/- 3,2 km   - ÚKOL č.2 
                        - Na levé straně je (ne)známý restaurant - Jak se jmenuje? 
                        - Jak se jmenuje moderátor který uváděl místní show dob minulých? 
                        - V jaké pohádkové roli se proslavil tento moderátor? 
 

5) 3,3 km        - Světelná křižovatka - pokračujte dál rovně (dále se držte vlevo) 
 

6) 3,6 km        - Světelná křižovatka - odbočte vlevo 
 

7) 3,7 km        - Jak jen to bude možné otočte o 180 stupňů, tedy zpět na světelnou křižovatku 
 

8) 3,75 km      - Světelná křižovatka - odbočte vpravo (dále se držte vpravo) 
 

9) 3,8 km        - Za světly odbočte první doprava (dále se držte rovně) 
 

10) 4 km         - Rovně přes koleje (vlastně malinko šikmo vpravo) 
                        - ÚKOL č. 3 
         - Před Vámi je vysoký dům, jedná se o státní úřad. Uveďte o jaký úřad se jedná? 

- Uveďte kolik do takovéhoto podobného úřadu ročně odvedete finančních  
  prostředků? Sumu vyjádřete v tisících, zaokrouhlete na celé stovky. Zaměřte se  
  především na vydané prostředky, které souvisejí se zůstatkem, který vám nakonec  
  po ročním úsilí v roce 2006 zůstane na živobytí v roce 2007. 

                        - Rozmyslete si, kolik prostředků můžete ještě vydat na výlety s FJR kamarády 
                            v sezóně 2007, během zasedání bychom měli definovat setkání v letní sezóně, 
                            ale především bychom měli začít vážně plánovat hlavní výlet sezóny 2007!!! 
                        - dále pak pokračujete onou vedlejší uličkou 
 

11) 4,2 km      - Stojíte před rozhodnutím dne! 
                        - Rovně = vjezd do zákazu vjezdu vyjma dopravní obsluhy?! 
                           Zkontrolujte si čas na hodinkách, pakliže máte dost času pokračujte dále VLEVO. 
                           Pakliže jste v časové tísni, zvažte rizika vjezdu do zákazu vjezdu, cílové místo se 
                           nachází cca 400 m před Vámi, přičemž správná cesta je cca o 200m delší               
                           (můžete se ale ztratit !!!) Správný řidič odbočí VLEVO !!! 
  - ÚKOL č.4 – Uveďte kudy jste jeli?  
 

12) +/- 4,5 km - Vpravo (jinam to ani nejde) a na konci uličky zase vlevo a pak už jen rovně... 
 

13) +/- 4,8 km  - CÍL - nalevo je naše cílové restaurační zařízení, podle počasí nás hledejte  
                          venku či uvnitř, stůl pro 10 účastníků je reservován na jméno FJR. 
 

         Těším se na Vás        Filip  ☺                                      
 

PS: Název cílové stanice, respektive přesnou adresu, Vám velice rád sdělím na telefonním čísle 
602 XX a to za poplatek 199,- Kč, který následně předám pokladníkovi pro účely FJR klubu. 


