Prázdninové putování
s Rodinnými pasy 2022

rozhledna
na podluží

Projekt RODINNÉ PASY je
financován Jihomoravským krajem.

soutěžní
otázky
Mapka s místy, která souvisí
s otázkami, je na druhé straně.

Otázka č. 1
okres

hodonín

Na informační ceduli, která se nachází u vstupu, najdi
informaci, jaký je maximálně povolený počet osob na
vyhlídkové plošině.
A ) 10
B ) 20
C ) 30

Otázka č. 2

Po zdolání asi 150 schodů se naskytne pohled na široké okolí včetně Pálavy a Lednicko-valtického areálu. Ocelová pozinkovaná
konstrukce rozhledny dosahuje úctyhodné
výšky 30 metrů a svou podobou ropné těžní
věži připomíná, že byl region Podluží na Moravském Slovácku nejznámějším nalezištěm
ropy na Moravě.

Pod rozhlednou se nachází několik informačních cedulí.
Kolikátá v pořadí se věnuje rozhledně?
A) 3
B) 4
C) 5

Otázka č. 3

Všechny informační cedule mají ze zadní strany
znázorněn kreslený komiks. Přečti si jej a najdi
odpověď na otázku, kde vzal Olin klobúk s Kordulou.
A ) Z půjčovny krojů
B ) Od strýca z Kyjova
C ) Našel ho u sklepa

Třicetimetrová ocelová věž z roku 2010 se nachází
na vrcholu velmi plochého návrší nad obcí Nový Poddvorov. Přístup do Poddvorova je z Čejkovic nebo
z opačné strany, z Dolních Bojanovic. My jsme zvolili procházku z Nového Poddvorova, k rozhledně se
dá ale přijet také autem. Pod rozhlednou je umístěn
stánek s občerstvením.

Otázka č. 4

Z komiksu vyčti, kde se nachází muzeum ropy.
A ) v Holandsku
B ) v Hodoníně
C ) v Hovoranech

2 km

trasa
pro pěší
trasa na mapy.cz

Otázka č. 5

60 min

trasa
pro kola

trasa
pro kočárek

mapy.cz/s/menuvesapa

Kolik nášlapových podlážek napočítáš při výstupu
na rozhlednu?
A) 5
B) 7
C ) 10
Při dobrých rozptylových podmínkách z rozhledny uvidíte nejen Pálavu a Lednicko-valtický areál.
Dohlédnout můžete také na vrcholky slovenských
Karpat, slovenskou i českou část Bílých Karpat či
Chřiby.

Nezapomeňte své odpovědi na soutěžní
otázky vyplnit a odeslat na internetové
stránce putovani.rodinnepasy.cz
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