Ahoj cyklisti,
rok utekl jako voda. Rádi vás tu zase vítáme a věříme, že si to i letos užijete.
Zveme vás na trasy naší krásnou krajinou, vychutnejte si je a přitom
nezapomeňte i na bezpečnost. Za tu svoji i svých dětí zodpovídáte sami. Tak
rozum do hrsti, nohy na šlapky a vyrážíme.

VŠECHNY ÚČASTNÍKY čekáme, opět v Lípě. Pokud se z nějakého důvodu
nechcete, nebo se nemůžete vrátit do cíle, dejte nám prosím o sobě vědět na
tel.č.608 640 399 Marta Vencovská a nebo na 721 317 343 Tomáš Meruňka.
Děkujeme ☺

SPOLEČNÝ ZAČÁTEK PRO VŠECHNY TRASY:
Všichni vyjíždíme od hospody Na Růžku směrem doleva a poté zase hned do leva směr
Petrkov. Ten projedete po hlavní silnici. Přijedete do Svatého Kříže. Tady se od nás odpojí
trasa na 15 km.
TRASA 15 km:
Lípa-Petrkov-Svatý Kříž-Suchá-Okrouhlička-Lípa
Na křižovatce se dá vpravo směr Suchá, Okrouhlička, Lípa. Všude projíždíte po hlavní
silnici.
TRASA 30 km:
Lípa-Petrkov-Svatý Kříž-Novotnův Dvůr-Nový Svět-Vysoká-Šlapanov-Smilov-PozoviceŠtoky-Studénka-Okrouhlička-Lípa
Ve Svatém Kříži odbočí vlevo směr Havlíčkův Brod. Dále POZOR přijedete ke státní silnici,
přejedete ji rovně směr Ovčín a těsně před značkou Ovčín odbočte vlevo na asfaltku do
polí. Na konci této silničky se dáte doprava, projíždíte okolo rybníka a po 300 m opět
doprava za značku konec Novotného Dvora. Po této silnici stoupáte stále rovně až do
vesnice Nový Svět. Tady se dáte před zvoničkou doleva. Přijedete do obce Vysoká,
odbočíte vlevo a na hlavní silnici vpravo do kopce. Ocitáte se na cyklotrase č. 4157, která
vás dovede až do Šlapanova.
Při příjezdu do Šlapanova odbočíte při sjezdu do obce hned na první křižovatce doprava
směr Štoky. Čeká vás cesta přes Smilov a Pozovice – nikde neodbočujete z hlavní cesty.
VELKÝ POZOR - při sjezdu ke Štokům se ocitáte na vedlejší silnici frekventované
křižovatky, nenechte děti jet samotné!!! Křižovatku projedete rovně a ve Štokách vlevo.
Přijíždíte na kruhový objezd, který opouštíte ve směru na Humpolec. Dostáváte se na
cyklotrasu č. 4153 a ta vás dovede přes Studénku a Okrouhličku až do Lípy.

