VÝLET (a cyklovýlet) K PRAMENU LITAVY
Termín: neděle 23. června, autobusem odjezd v 11.00 (z autobusové zastávky u ZŠ Šaratice)
Cena za dopravu:

80 Kč / dospělý
40 Kč / dítě, student do 26 let, senior od 65 let
Vstupné na rozhlednu: 20 Kč
Cenu za dopravu zaplaťte při přihlašování, vstupné na rozhlednu si bude platit každý individuálně.
Asi většina z Vás, šaratických občanů, ví, kde pramení Litava, ale koliK z Vás skutečně u pramenu
bylo? Pojďte se k němu podívat s námi.
Vyrážíme autobusem ze Šaratic k motorestu „Samota“, který se nachází na hlavním tahu
ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště, poblíž Koryčan.
Odsud se vydáme pěšky malebnými chřibskými lesy. Naše první zastávka bude na tzv. pramenné
louce, kde se nachází pramen Litavy. Dále budeme moct pokračovat na Brdo, nejvyšší vrchol Chřibů.
Zde stojí od roku 2004 kamenná rozhledna, odkud je za příznivého počasí krásný výhled. Odsud se
vrátíme zpět na Samotu, kde se budeme moct občerstvit a poté nás autobus zaveze zpět do Šaratic.
Celá trasa měří asi 13 km a není nijak náročná, takže ji zvládnou i méně zdatní. V každém případě se
ale lze vrátit rovnou od pramene, a to je opravdu procházka pro každého.
S sebou si vezměte pohodlné boty a případně občerstvení na cestu.
Předpokládaný návrat do Šaratic v 18.00 hodin.
Pozn.: Nepříznivé počasí nebude důvodem k vrácení peněz, nebo zrušení zájezdu.

🚴 CYKLOVÝLET k pramenu Litavy 🚴
Ty se sportovním duchem zvou šaratičtí cyklisté (místo sezení v autobuse) na cyklovýlet.
V pohodovém tempu a s přestávkami pojedeme směrem na Kobeřice, přes Ždánický les až do
Koryčan, pak po silnici k motorestu Samota, kde se sejdeme ve 12 hodin s ostatními z autobusu
a připojíme se tak k oficiálnímu programu. Na zpáteční cestě se občerstvíme v restauraci u sjezdovky
ve Stupavě, pojedeme kolem vodní nádrže Koryčany směr Kloboučky a Bučovice. Pak směr Slavkov až
domů. Trasa je navržena tak, aby ji zvládli i méně zdatní cyklisté. Zpáteční cesta je „pohodovější“,
méně náročná. Pojedeme pouze po cyklostezkách, málo frekventovaných silnicích, po asfaltovém
a zpevněném povrchu. Tempo se volí podle nejslabších. Délka celé trasy je 98 km.
Pro ty, co si nevěří, že zvládnou na kole celou trasu, je tu varianta „vlak“. O 25 km kratší varianta, kde
z pohodlí vlaku překonáte náročnější část cesty. Znamená to, že se jede ze Šaratic do Křenovic na
kole, pak vlakem v 8.45 Křenovice dolní nádr. – 9.21 Nemotice (tento vlakový spoj umožňuje
přepravu kola, cena běžného jízdného vč. kola je 80 Kč, zakoupíme ji hromadně před odjezdem).
V Nemoticích se sejdeme s druhou skupinou, odtud je to k prameni asi 18 km.
Sraz a odjezd u Obecního úřadu v Šaraticích. Ti, co pojedou vlakem sraz v 8.00 hod., odjezd
s vedoucím skupiny do Křenovic na vlak. Ostatní cyklisté sraz v 8.15 hod., odjezd v 8.30 hod.
Jakékoliv informace – Mirek Doležal 604 320 813

