36. ročník – trasa 33 km

(+ Křivoš 1 km, z Ochozi po žluté + 2

km)
Od sokolovny jděte dolů, po městečku pokračujte až k drogerii (paní
Leidová), kde odbočíte uličkou vpravo. To už jdete po červené značce.
Půjdete kolem fotbalového hřiště a dále pod Horou kolem řeky až do
Černvíra. V Černvíru vlevo po silničce a asi po 150 m vpravo stále po červené.
Asi po 500 metrech stoupání odbočte vlevo – stezka vás přivede na místy
vyhlídkovou cestu necestu, která vás přivede do Křížovic.
V Křížovicích jděte od galerie kolem poštovní schránky k rozcestníku. Dále
vás povede žlutá značka do Křeptova. Můžete jít kratší cestou – po silnici přes
Běleč do Ochoze, nebo obejít přes kopec po žluté. V Ochozi odbočuje žlutá
ze silnice k Veselskému chlumu. Zde první kontrola – zapamatujte si, kolik
podlaží, tedy míst, kde se dá stát, má stožár.
Z Veselí vás povede stále žlutá značka. Nejprve přibližně v přímém směru po
„hřebeni“, později začne klesat dolů ke Štěpánovicím. Ve Štěpánovicích
přejdete železniční trať a „přestoupíte“ na modrou značku. U obecního úřadu
z ní ale na chvíli odbočíte – vlevo asi 100 m k Pivnici Ve dvoře – požádejte o
razítko, možnost občerstvení. Pak se vraťte na modrou.
Půjdete kolem potůčku, přejdete silnici a začnete stoupat k Zahradě. Těsně
před vesnicí je možnost odbočení na vyhlídku Křivoš (nahoru a dolů).
V Zahradě je další kontrola – počítejte, kolik jezevčíků na vás bude při
procházení vesnicí štěkat. Kdo by nechtěl počítat, může si zapamatovat
letopočet na kapličce. V Zahradě je odbočka na žlutou. Ta vás zavede na
vrch Babylon – nádherný výhled. Ještě asi 1 km dolů po žluté asi 50 m před
první stavení (Kaly). Tam po cyklostezce dolů k Borači. Můžete se těšit – asi po
600 m je vlevo od cesty studánka.
V Borači nejlépe po cyklostezce, tedy na silnici a asi po 50 m vpravo, po 40
m vlevo, dojdete k obchodu. Zde je zelená značka, jděte po ní od železnice,
tedy vlevo. Provede vás ven z Borače. Hned za vesnicí, až budete přicházet
k železniční trati, vede značená cesta vzhůru k Pláňavě.
Z Pláňavy jsou krásné výhledy. Dojdete do Doubravníka, na náměstí U
Sedláčků požádejte o razítko, je zde možnost občerstvení. Pak přejděte
k nádraží a po červené jděte až do Nedvědice. Kdo by už nechtěl jít stejnou
cestu, může v Černvíru přes most a dále kolem ČOV k Nedvědici.
V Nedvědici 9. dubna 2009

Petr Vejrosta

