Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10
Základní škola a mateřská škola Brno, Bosonožské náměstí 44
Základní škola Brno, Jasanová 2
Základní škola Brno, Pavlovská 16
Základní škola Brno, Arménská 21
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice, Ukrajinská 2b
Orel Brno-Bohunice
Taneční klub Martiny Bartuschkové

pořádají

TURISTICKÝ
POCHOD
V sobotu 1. 10. 2022
Start trasy délky 7,7 km: od 11:30 hod. do 14:00 hod.
Zámek Lysice, nádvoří
Vstup volný
Účastnit se může široká veřejnost,
zveme hlavně děti s rodiči, příbuznými a přáteli.

Na startu rodina či skupina obdrží startovní průkaz a vydá se na
trasu podle plánku s cílem v Kozárově. Pořadatelé pro účastníky
připravili vážné i nevážné úkoly na kontrolních stanovištích a
malé odměny na závěr.

Cíl: do 17:20 hod. Kozárov, náves
Na start se můžete dopravit linkovým busem 301 (odjezd z Brna-Králova Pole, nádraží) nebo
speciálně vypraveným autobusem, jehož jízdní řád zveřejníme na webech pořádajících škol.
Z Kozárova pojede do Brna k nádraží v Kr. Poli několikrát speciální autobus.
Při vyhlídce na naprosto mizerné počasí bude během čtvrtku 29.9. nebo pátku 30.9. v pořádajících
školách pochod zrušen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVRATKA (ODEVZDEJTE DO 20.9. 2022 V POŘÁDAJÍCÍ ŠKOLE)
Naše rodina nebo skupina se dne 1.10. 2022 zúčastní turistického pochodu
v počtu …… dospělých a ……. dětí. Počítejte s námi.
Na start do Lysic se dopravíme (zakroužkujte prosím vybranou možnost)

a)
Po vlastní ose
b) Využijeme svozový autobus, jehož jízdní řád bude zveřejněn na www
stránkách pořádajících škol Podpis:………………………………

Předběžný plán pochodu
0,0 Lysice, zámek start 11:30 – 14:00, ZŠ Vedlejší + Martina Bartuschková
Pokračujte po červené značce
0,8 Lysice, dolní rybník 11:50 – 14:20, ZŠ Vedlejší
Pokračujte po červené značce
1,8 Rychvald, odbočka, zřícenina 12:10 – 14:45, ZŠ Pavlovská
Možno vylézt na zříceninu a zpět stejnou cestou (navíc celkem 0,4 km).
Pokračujte po červené značce
3,2 Štěchov 12:40 – 15:30, SDH Bohunice
Pokračujte do Lačnova, stále po červené značce
6,2 Kunčina Ves 13:30 – 16:30, ZŠ Bosonožské náměstí
Pokračujte po souběhu červené a zelené značky, jihozápadně od Kunčiny Vsi
jděte doprava na zelenou vzhůru k rozhledně
7,0 Rozhledna Babylon 13:50 – 16:50, ZŠ Arménská + občerstvení
7,7 Kozárov, cíl 14:20 – 17:20, ZŠ Jasanová a Orel Bohunice
Předběžný jízdní řád svozového autobusu (ještě není projednán
s dopravcem)
Busy tam
Bus č.

1

2

1

Brno, Jundrov, zast.
Optátova

9:35

10:35

Brno, Kohoutovice,
zast. Talichova

9:40

10:40

Brno, Bosonohy, zast. 8:25
Pražská, směr město

9:50

10:50

Brno, Bohunice zast. 8:30
Pod Nemocnicí, směr
Osová

9:55

10:55

Brno, Bohunice, zast. Běloruská, směr město

10:00

11:00

Lysice, nám., příj.

10:45

11:45

1

1

1

14:30

16:00

17:30

14:40

16:10

17:40

15:15

16:45

18:15

9:15

Busy zpět
Bus č.

2

Kozárov
Lysice, nám.

12:30

Brno, Královo Pole,
nádraží, příj.
Brno, Bohunice zast. 13:15
Pod Nemocnicí, směr
Osová, příj.

Busy jedoucí zpět záměrně zastavují v Lysicích, protože tady si výletníci mohou nechat
auto a autobusem se pro něj vrátit.
Definitivní jízdní řády zveřejníme po vyhodnocení počtu přihlášených účastníků.
Akce je spojena s vernisáží výstavy keramických a výtvarných prací ZŠ Vedlejší, která
začne v 11 hodin na nádvoří zámku v Lysicích. Vystoupí divadelní soubor Vedlejšák a
Taneční klub Martiny Bartuschkové.
Účastníci pochodu si mohou zpestřit program dne návštěvou zámku v Lysicích.
Domluvena je prohlídka 1. i 2. okruhu v 9:45 hod. a totéž ve 12:15 hodin. Vstupenky již
nyní můžete zakoupit na webových stránkách Zámku Lysice (do vyčerpání kapacity).
Příklad programu, který si na 1.10. můžete naplánovat.
Jízda autem nebo svozovým busem Brno – Lysice
9:45 prohlídka některého zámeckého okruhu
11:00 vernisáž
12:15 prohlídka některého zámeckého okruhu
13:15 posezení v zámecké kavárně
13:45 – 17:20 absolvování pochodu a návrat do Brna

