Trasa Odolena Voda, Máslovice, Dolany, Zlončice, Postřižín, Čenkov,
Odolena Voda
15 km – oranžové značení
Od startu se vydáme jižním směrem po asfaltovém chodníku k továrně Aero.
Pořadatelé nám budou po celé cestě pomáhat vlastním značením v oranžové
barvě. Přejdeme silnici a projdeme zastávkovým prostorem autobusů. Dál
kolem učiliště směrem k letišti. To musíme bohužel skoro z poloviny obejít.
Snad nám tento trochu nudný kousek cesty zpestří startování, nebo přistávání
nějakého letadla. Na viditelně označeném místě odbočíme doleva. To
znamená, že se k letišti otočíme zády. Pokračujeme až k frekventované silnici.
Dáme se doprava a už vidíme obec Máslovice. Naproti autobusové zastávce
je Muzeum másla. Zde stojí za to se zastavit. Jsou tu exponáty hodné k
prohlédnutí a za druhé, naproti domku je památný strom, jehož název si
musíme zapsat, protože to je podmínka pořadatelů k vydání skleněné kapky v
cíli pochodu. Poté se dáme po vlastním značení po asfaltovém chodníčku
dolů z kopce směrem k Vltavě. Poté pokračujeme vpravo po směru toku řeky.
Částečně nás povede i červená turistická značka. Po levé ruce mineme jez
Dolany a po pár metrech nás vlastní značení upozorní odbočit vpravo mezi
chatičky. Kolem potůčku a také po dost strmém stoupání dojdeme do obce
Zlončice. Po vlastním značení projdeme obcí a dál vyšlapanou travnatou
cestičkou dojdeme do Postřižína. Stále po vlastním značení projdeme
Postřižínem až k motorestu. Za motorestem se dáme po silnici do Odoleny
Vody. Hned na začátku zástavby odbočíme doprava a vystoupáme k chloubě
města - kostelu Sv. Klimenta. Dál mírným stoupáním pokračujeme stále po
vlastním značení k cíli našeho dnešního snažení, ke sportovnímu areálu. Tady
dostaneme skleněnou kapku a malé občerstvení. Protože věříme, že se vám
pochod líbil, těšíme se za rok na shledanou.
Šťastnou cestu přeje p. Šimonek ☺
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ORGANIZÁTOŘI SI VYHRAZUJÍ PRÁVO ZMĚNIT
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