Chráněná krajinná oblast Brdy je krajina hlubokých lesů, krásné přírody a množství pramenů. Protože je doba
vhodná pro toulky přírodou, vybrali jsme pro vás 22 krásných brdských míst a vyhlašujeme podzimní
turistickou výzvu.
Jak se můžete zapojit?
Zapojení do výzvy je jednoduché. Vytiskněte si tento seznam brdských míst a vyrazte se toulat. Cíle si snadno
najdete na mapě na smapy.cz nebo dle přiložených GPS souřadnic. Z každého místa nám pošlete fotografii na
e-mail info@tulacci.cz nebo do zpráv na Facebooku https://www.facebook.com/tulacci. Nezapomeňte připojit
popis místa, kde byla fotografie pořízena. Tuláčkova turistická výzva končí 30. listopadu 2021.
Co můžete účastí ve výzvě vyhrát?
Hlavní cenu, poukázku v hodnotě 1 250,-Kč na nákup hry Tuláčkova stezka hlavolamů do e-shopu
stezkahlavolamu.cz, vyhraje ten, kdo jako první zdolá nejvíce cílů této výzvy a správně odpoví na otázku:
V kolika lokalitách je možné zahrát si hru Tuláčkova stezka hlavolamů? Dále můžete vyhrát jednu ze tří
venkovních her pro celou rodinu i partu kamarádů Tuláčkova stezka hlavolamů, knihu S Tuláčky cestou
necestou – Toulání po Brdech a v CHKO Brdy.
Místo
Vrcholy
Klobouček
Brdce
Beran
Tok
Nad Maráskem
Ohrádka

Souřadnice
49.7045289N,
49.6739006N,
49.7604556N,
49.7043319N,
49.5929131N,
49.6858014N,

13.9155011E
13.8630697E
13.8671203E
13.8765422E
13.7283722E
13.9282122E

Vojenské
Srub Jordán
Pozorovatelna
Bunkr

49.7280842N, 13.8670025E
49.7319253N, 13.8686292E
49.7278681N, 13.8464589E

Jindřichova skála

49.7681050N, 13.8815411E

Místo
Studánky
U Kloboučku
studánka
U Fabiána
Beranka
Pod Hlínou
Jedlová
U rezavé vody

Souřadnice
49.7089344N,
49.7073550N,
49.7063100N,
49.7571500N,
49.7689019N,
49.7060542N,
49.6861992N,

13.9160433E
13.9263128E
13.9290900E
13.8679500E
13.9007997E
13.9234089E
13.6840000E

Skládaná skála
Zámeček Tři Trubky
Bývalý klášter Teslíny
Brdská vločka
Zřícenina hradu Valdek

49.6991344N,
49.7048200N,
49.6392175N,
49.7148786N,
49.7751069N,

13.7839308E
13.7904647E
13.7521719E
13.7863567E
13.8934319E

Tato výzva vás zavede i na místa, kam je vstup povolen pouze po vyznačených turistických trasách. Dbejte prosím zvýšené
opatrnosti při pohybu na těchto místech a nevcházejte do míst mimo značené turistické trasy. Toto opatření platí při
pohybu na dopadové ploše Jordán a Tok.
Poukázku v hodnotě 1 250,-Kč lze uplatnit pouze na nákup hry. Poukázku nejde uplatnit na vyhotovení hry na klíč ani na
turistické a dárkové balíčky.

