Trasa Odolena Voda, Hoštice, Klecany, Řež, Zlončice, Postřižín,
Odolena Voda
25 km – červené značení
Od startu se tedy vydejme jižním směrem k závodu Aero. Všimli jste si, že se
pořadatelé pro snazší orientaci snaží pomáhat vlastním značením v červené
barvě. Přejdeme silnici. Projdeme areálem autobusových nástupišť a
pokračujeme směrem k učilišti. Za učilištěm prošlapanou cestičkou kolem
oplocení letiště až k pískovně. Zde už letiště opustíme a vyježděnou cestou
pokračujeme až do Hoštic. Pokračujeme po vlastním značení nejen přes
vesnici, ale i dál mezi poli, až ke křižovatce cest. Zde odbočíme vlevo a po pár
metrech vpravo směr Klecany. Hned na začátku Klecan musíme dvakrát
překročit frekventované silnice. A dáme se nejen za pomoci vlastního značení,
ale i turistické zelené zn. dolů směrem k Vltavě. Tady odbočíme vpravo a
tentokrát už po červené tur. zn. podél řeky k Husinci a dál do Řeže. Před
mostkem přes řeku odbočíme vpravo a projdeme (projedeme) parkovištěm.
Dál pokračujeme stále po červeném značení břehu řeky do Dolu. Ale i dál k
plavební komoře, jejíž jméno je důležité si zapsat. Je to pro vás jeden z úkolů
pořadatelů, aby vám v cíli mohla být vydána kapička a malé pohoštění.
Pokračujeme stále podél řeky, až nás vlastní značení vyzve k odbočení vpravo
mezi chaloupky. Dál budeme pokračovat nejprve podél potůčku, ale potom
strmou cestičkou do obce Zlončice. Obec projdeme po vlastním značení a dál
pokračujeme po travnaté cestě do Postřižína. Obcí se také protáhneme až k
motorestu. Za motorestem už po silnici do Odoleny Vody. Hned na kraji
zástavby odbočíme vpravo a poté stoupáme vzhůru a dál kolem kostela ke
sportovnímu areálu, kde je cíl našeho dnešního snažení.
Jestliže se vám pochod líbil, což byla naše snaha, těšíme se na vás opět za
rok na shledanou.
Šťastnou cestu přeje p. Šimonek ☺
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