Trasa Odolena Voda, Břežany, Sedlec, Bořanovice, Březiněves, Zdiby,
Klecany, Hoštice, Odolena Voda
25 km – fialové značení
Od startu se vydáme ulicí Školní kolem základní školy do Dolínku a do
Čenkova. Před sjezdem k čenkovskému rybníku uhneme k bývalému kravínu
a zpátky kolem lesa k břežanské silnici. Tu přejedeme a po polní cestě po kraji
Břežanského háje dojedeme do Panenských Břežan. Pokračujeme až
k hornímu zámku, kde se dáme po silnici směrem na Klíčany. Po té
podjedeme most, zahneme doprava směrem na Bašť a po pár set metrech,
dříve než vjedeme po koruny háje Beckova, zahneme opět doprava mezi
betonové zátarasy a po staré silničce dojedeme do Sedlce. Zde sjedeme pod
kopec a vydáme se po asfaltové silnici severovýchodním směrem na
Bořanovice. Zde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při přejezdu přes
mělnickou silnici. V Bořanovicích pokračujeme ulicemi U Rybníka,
Pivovarskou a stále rovně do ulice Chatařské. Ta nás vyvede ven z obce na
polní cestu, po které dorazíme do Březiněvsí. Dorazíme na hlavní silnici a
přibližně po 300 metrech odbočíme doprava do ulice K Březince (proti žluté,
dlouhé stodole). Pak pokračujeme stále rovně přes dálnici do Zdib. Zde
podjedeme hlavní čtyřproudovou silnici, a pokud nezastavíme v hospůdce Na
nároží, dáme se doleva dolů ulicí Průběžnou a pokračujeme po ní kolem
Veltěžského rybníka až do Klecan. Zde se stále držíme směru, mineme
zámecký park a u kapličky s malovanou panenkou Marií se dáme doprava do
mírného kopce, přejedeme hlavní silnici do Řeže a pokračujeme po asfaltové
silnici k areálu čistírny u Větrušic. Za tímto areálem se na křižovatce polních
cest dáme po nezpevněné polní cestě doprava do Hoštic. Obec po vlastním
značení projdeme. Můžeme zde využít občerstvení v restauraci, která je
kousíček od naší cesty a měla by být v této době již otevřená. Jsme za
Hošticemi a polní cestou vystoupáme vzhůru. Kolem letiště se dostaneme k
učilišti, autobusovým nástupištím, vchodu do Aera a přes přechod a po
asfaltovém chodníčku do cíle pochodu. Zde nám pořadatelé připravili malé
pohoštění a odměnu za jízdu, kterou jste právě absolvovali.
Těšíme se vás příští rok.
Příjemnou cestu přeje T. Lohniský ☺
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