Pochodoběh 2015
Krátká hobby trať: první pravidlo je dodržovat určenou trasu bo budou tajný kontroly! Takže na
náměstí do kopce, přes náměstí úhlopříčně k lekárně a poté stále po červený turistický. Červený se
držte celou trasu. Pozor mezi uličkama, dost se tam červená klikatí. A přijdete dolů do údolí
přejdete první mostek, druhý mostek a červená mizí do křoví vlevo. Lepší cesta je ještě asi padesát
metrů rovně a poté doleva po lesní asfaltce nahoru. Na červenou za chvíli zase narazíte, ona se tam
turistická tenhle kousek dost motá v křoví. Na kopci u hlavní silnice vpravo po silnici nebo po
červený při silnici v lese až k rozcestí, kde to švihněte vlevo na Kozojedy a záhy vpravo po silnici
na Brod. Asi po sto metrech bude po levé straně takové lestní parkoviště, kde se hobíci dají vlevo
po lesní cestě kolem závory (sporťáci pokračují po červené, tak si to nepopleťte). Hobíci půjdou po
lesní cestě, kde nebude kam odbočit stále dál až dorazíte k poli po levé straně a také tam budou dva
posedy. Cesta bude jakoby pokračovat dolů rovně z kopce, ale vy se dejte podél pole vlevo u třetího
posedu s kovovým žebříkem (tam si udělejte první soutěžní selfíčko). Podél lesa dojdete až
k hromadě hnoje a před vámi se vynoří silueta kostela svatého Martina. Takže u hnoje vpravo a
hurá na dlouhou rovinku. Až dorazíte na kraj lesa, tak potkáte zelenou turistickou (tam se cesta zase
spojuje se sporťákama), mázněte to vlevo a po zelené až k potoku Šembera, tam pokračujte stále po
zelené proti proudu Šembery, zelená zmizí ke svatýmu Martinu a jděte potom stále proti proudu
Šembery po červený. Bacha! Červená náhle zahne ostře vpravo a hned zase ostře vlevo do lesa!
Kousek lesem a jste na první kontrolní stanici s pípama. Tam si nechte poradit, je to stále po
červený přes hlavní kutnohorskou silnici – POZOR. Červená se tam schová do lesa, nyní musíte
velmi pečlivě sledovat červenou turistickou bo se hrozně motá a věřte mi, že se ztratíte. Ale to
nevadí, směr máte a dojdete na starou silnici, kde se zase chytíte červený a hurá do Jevan. Jevany
projděte stále po červený, žádnou vostudu ve vsi a žádný zastavování v hospodě Na statku!
Obejděte stále po červené Jevanský rybník a zde u rozcestníku Jevanský rybník si cvakněte druhý
selfie. Nyní hroznej krpál po červený a modrý k tzv. Lenhartově studánce. Tam je druhá
občerstvovna s pípama a kontrola. Zde se na krátkou chvíli můžete potkat se sporťákama, kteří
budou z kontroly pokračovat po modrý, ale hobíci půjdou po příjemný lesní cestě nach Voděrady
stále po červený turistický. Ve Voděradech jak jinak než po červený až za ves, kde očekávejte třetí
kontrolní stanoviště na nádherném romantickém místě. Zde se pokochejte a naberte sílu. Čeká vás
pěkná štreka do pivováru a jak jinak než stále po červený. Trať nemá smysl popisovat bo stejně
budete nalitý, tak jen stručně. Z Voděrad stále z kopce po červený až na rozcestí – Údolí
Jevanského potoka. Zde stále po červený ostře doleva a bacha – zavede vás to na velmi vachrlatej
můstek přes potůček. Opravdu si dejte pozor. No a pak přejděte silnici a stále po červený podél
obory až do Kostelce. Tady už upozorním maximálně na jednu věc a to jakmile vylezete z lesa na
tzv. Bílý hlíně, tak původně červená vedla vpravo po mezi, ale doporučuju vlevo po mezi po kraji
pole. A pak už jenom zase bacha při přecházení hlavní silnice. No a dopít sud na dvoře pivováru a
hurá na točený na vejčep.
Dlouhá trať
Dlouhá sport trať: první pravidlo je dodržovat určenou trasu bo budou tajný kontroly! Takže na
náměstí do kopce, přes náměstí úhlopříčně k lekárně a poté stále po červený turistický. Pozor mezi
uličkama, dost se tam červená klikatí. A přijdete dolů do údolí přejdete první mostek, druhý mostek
a červená mizí do křoví vlevo. Lepší cesta je ještě asi padesát metrů rovně a poté doleva po lesní
asfaltce nahoru. Na červenou za chvíli zase narazíte, ona se tam turistická tenhle kousek dost motá
v křoví. Na kopci u hlavní silnice vpravo po silnici nebo po červený při silnici v lese až k rozcestí,
kde to švihněte vlevo na Kozojedy a záhy vpravo po silnici na Brod. Asi po sto metrech bude po
levé straně takové lesní parkoviště, kde se hobíci dají vlevo po lesní cestě kolem závory a sporťáci
pokračují po červené z kopce až k rozcestí Na Šembeře. Zde si blejskněte první selfíčko u
liechtensteinského kamene – je schovanej vpravo před mostkem mezi stromama! Kdyby jste ho
nemohli najít, tak se blejskněte u rozcestníku a hurá po zelený do kooopce až k potoku Šembera,
tam pokračujte stále po zelené proti proudu Šembery, zelená zmizí ke svatýmu Martinu a jděte

potom stále proti proudu Šembery po červený. Bacha! Červená náhle zahne ostře vpravo a hned
zase ostře vlevo do lesa! Kousek lesem a jste na první kontrolní stanici s pípama. Zde si nechte
poradit od kontroly a po silnici směrem na Štíhlice doprava, potom po esíčku první odbočka vlevo
se závorou a lesem směrem k rozhledně. Před rozhlednou vpravo po silnici směrem na Štíhlice a
před lesem vlevo, tam prokličkujte mezi barákama až narazíte na červenou turistickou. Na červené
je nutné se vrátit doprava nějaký metr na kraj lesa a tam si udělat další kontrolní selfie u pamětního
kamene. Po fotce zpátky po červené, bacha přecházejíc kutnohorskou silnici a dále po červené
podél rybníků až k rozcestníku Jevanský rybník. Nyní hroznej krpál po červený a modrý k tzv.
Lenhartově studánce. Tam je druhá občerstvovna s pípama a kontrola. Zde se na krátkou chvíli
můžete potkat s hobíkama, kteří budou z kontroly pokračovat po červený na Voděrady, ale vy
pokračujte po nekonečný modrý až k rozcestí Kamenka (hnědá turistická cedule), kde si pořiďte
další selfie, dál ostře vlevo k jezírku a stále rovně po neznačené cestě stále do kopce až narazíte na
zelenou turistickou. Dále po zelené, bacha, je tam jedna blbá odbočka vpravo, kterou určitě minete!
Po zelený k rozcestníku dle mapy Pod Struhařovem a dle reálu Zvánovický potok, kde se pokračuje
po modrý přes Zvánovice na pěknej kopeček Pecný. Na rozcestníku dle mapy zvaného Pod Pecným
(v reálu tam jsou jen ukazovatele) další selfíčko a hurá zkopce po červený nach Voděrady. Dole pod
Voděradama u potoka se červená trochu motá, tak bedlivě. Stále po červený až na třetí stanoviště.
Zde se pokochejte a naberte sílu. Čeká vás pěkná štreka do pivováru a jak jinak než stále po
červený. Trať nemá smysl popisovat bo stejně budete nalitý, tak jen stručně. Z Voděrad stále
z kopce po červený až na rozcestí – Údolí Jevanského potoka. Zde stále po červený ostře doleva a
bacha – zavede vás to na velmi vachrlatej můstek přes potůček. Opravdu si dejte pozor. No a pak
přejděte silnici a stále po červený podél obory až do Kostelce. Tady už upozorním maximálně na
jednu věc a to jakmile vylezete z lesa na tzv. Bílý hlíně, tak původně červená vedla vpravo po mezi,
ale doporučuju vlevo po mezi po kraji pole. A pak už jenom zase bacha při přecházení hlavní
silnice. No a dopít sud na dvoře pivováru a hurá na točený na vejčep.

