Trasa Odolena Voda, Dolínek, Čenkov, Zlatkov, Odolena Voda
6 km – žluté značení
Vyjdeme od Klubu směrem k ZŠ, zde přejdeme silnici u zastávky
autobusu a vydáme se Malým hájem po značení lesní cestou směrem
k silnici vedoucí mezi Dolínkem a spodní částí Vodolky. Na silnici bude
osoba, která bude dbát na bezpečný přechod. Pak budeme pokračovat
směrem na Dolínek. Když vyjdeme z lesa, dáme se vpravo a zde na nás
bude čekat 1. kontrolní stanoviště (všechna stanoviště jsou v mapce
značena žlutým puntíkem). Odtud nás pořadatelé navedou dál po
vyklučené cestě směrem k Čenkovským rybníkům. Dojdeme po značení
k Čenkovskému potoku. Chvíli půjdeme podél něj (potok bude po pravé
straně). Cca v polovině ho přejdeme. Půjdeme po cestičce vedoucí mezi
rybníkem a zástavbou rodinných domů. Na konci cesty se dáme doprava
a vyjdeme na silnici vedoucí do Čenkova a dáme se doleva. Cesta vede
kousek po silnici, proto zde prosíme o dodržování bezpečnosti. Dojdeme
do Čenkova, kde na nás na návsi budou čekat pořadatelé u 2. stanoviště.
Odsud nás navedou dál, zpět směrem k Dolínku, cestou nad rybníky. Na
konci této cesty bude 3. kontrolní stanoviště. Poté se dáme vpravo a
dojdeme k silnici vedoucí do lomu. Zde odbočíme vlevo a vrátíme se
směrem k Dolínku. Cestou budeme míjet první stanoviště. My se
vydáme směrem vpravo po asfaltové silnici až k polní cestě vedoucí na
Zlatkov (první odbočka vpravo do kopce). Zlatkovem projdeme pomocí
značení po cestičce k valu. Pokud je hezké počasí, cesta vede po valu,
kde je krásný rozhled do krajiny. V případě deštivého počasí cesta vede
pod valem. Na konci na nás bude čekat 4. kontrolní stanoviště. Odtud
nás pořadatelé nasměrují směrem k čističce odpadních vod. Zde budeme
opět přecházet silnici. Značenou cestou půjdeme směrem k dolní
Vodolce. Na začátku nové zástavby bude 5. kontrolní stanoviště. Odtud
se vydáme směrem na Dolní náměstí. Projdeme kolem pošty, zde
přejdeme silnici a podél městského úřadu se vydáme směrem na horní
Vodolku, Cesta dále vede ulicí Spojovací tzv. Smradlavkou směrem
k Hornímu náměstí až do areálu u sportovní haly. Zde už na nás bude
čekat táborák a opékání buřtů.
Příjemnou cestu a hezké počasí přeje Monika Lohniská☺

O VODOLSKOU KAPKU
8. ročník
6,5 km – žlutá trasa
ORGANIZÁTOŘI SI VYHRAZUJÍ PRÁVO ZMĚNIT
PROPOZICE!

