
7
kód stanoviště: most

nápovědu najdete na křižovatce hlavních silnic 900 m
východně odsud

Milí tapüři,

vítejte na sedmém stanovišti. Z lávky přes rybník visí do vody 17 láhví, které vám prozradí polohu dalšího
stanoviště. Proto si je důkladně prohlédněte. Smíte na ně sahat, ale buďte opatrní, ať si je můžou ve stejné podobě
prohlédnout i další tümy. V žádném případě láhve neotevírejte, neodvazujte od lávky a neodlepujte z nich etikety.
Na lávce mlčte a pokud možno se na ní příliš nezdržujte, aby si láhve mohly v klidu prohlédnout i ostatní tapüři.
Hodně štěstí, těšíme se na vás v cíli.

Vedlejší úloha D

Sestavte z věcí, které máte s sebou co nejvěrnější sochu tapüra, která dokáže volně stát bez vašeho zásahu. Tu
předveďte přítomným organizátorům, kteří vám výměnou za ni prozradí nápovědní heslo.
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