
T U R I S T I C K Ý    P O C H O D 
 

V sobotu 6. 10. 2018 

Start trasy délky 8,5 km: od 9.00 hod. do 12.00 hod. severní okraj obce Pozořice, prostranství na okraji lesa. 

 

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 Hostěnicích. 

Pořadatelé pro účastníky připravili vážné i nevážné úkoly na kontrolních stanovištích a malé odměny na 

závěr. 

 

Cíl: do 17.00 hod. Hostěnice, zastávka u obecního úřadu. Z Hostěnic se můžete dostat do Brna linkovými 

autobusy nebo objednanými spoji, které zastaví v Líšni, Jundrově, Bohunicích, Novém Lískovci a 

v Bosonohách.  

 

Při vyhlídce na naprosto mizerné počasí bude během čtvrtku 4. 10. 2018 v pořádajících školách akce 

zrušena.    

------------------------------------ NÁVRATKA (odevzdejte do 24. 9. 2018 ve škole) -------------------------------- 

 

Naše rodina/ skupina se dne 6. 10. 2018 zúčastní turistického pochodu v počtu …… dospělých a ……. dětí. 

Počítejte s námi.  

Na start do Pozořic se dopravíme (zakroužkujte prosím vybranou možnost) 

a) po vlastní ose, 

b) využijeme svozový autobus, jehož jízdní řád bude zveřejněn na webových stránkách pořádajících 

škol  

 

Jméno žáka školy: _______________________________ podpis: ____________________________ 
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