TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SLATIŇANY

CESTA NA BÁRU
5
4a

1
4
2
3
TRASA „A“ – PRO PĚŠÍ

1 – START a CÍL – sokolovna
4 – Kočičí hrádek
Základní trasa

1–2
2–3
3–4
4–5
5–1
CELKEM

23 min.
7 min.
14 min.
22 min.
11 min.
1:17 hod.

+ Zdatnější
4 – 4a
25 min.
4a – pod Švýcýrnu 25 min.
CELKEM
50 min.
Dohromady 2:07 hod.

2 – Vrchlického návrší
4a – rozhledna Bára

3 – Monaco
5 – hřebčín a zámek

1 – START u sokolovny v ulici Tyršova – od sokolovny doleva a
zahnout na první křižovatce doprava, ulice Palackého. Dále přes
světelný přechod kolem školy, za školou nalevo do ulice Raisova, na
první odbočce doprava do ulice Nerudova ke Chrudimce a přes lávku
u Podskály stoupáním kolem zámeckého parku do Vrchlického sadů,
dále přes silnici směr Vrchlického návrší.

2

– Vrchlického návrší - obraz Panny Marie umístěný na

křemencové skalce v kamenném podstavci, který pochází z roku
1444 a ze zbořeniště kláštera Dolní Rakousy a pamětní deska od O.
Spaniela, která připomíná opakovaný pobyt Jaroslava Vrchlického

od roku 1890-1909. Přejít na asfaltovou cestu a doleva kolem vodárny, za vodárnou doprava k lesní výletní
restauraci Monaco.

3 – Monaco – občerstvovací a kontrolní stanice, po občerstvení (pitný režim) doplnění tekutin a dříve
narození mlsání alkoholu nahoru k lesní tělocvičně nad Monacem. Po vydovádění především dětí na
tělocvičném nářadí doprava a dále po zelené značce na Kočičí hrádek.

4 – Kočičí hrádek – nechat vyřádit děti a zdatnější potrase „B“ doprava po modré značce rekreačními lesy
Města Chrudim na rozhlednu Báru. Méně zdatní po zelené značce pod Švýcárnu (v rekonstrukci) a kolem
výběhů pro Kladrubské vraníky přes Klapačku k jezírku v zámeckém arboretu a do hřebčína a zámku.

4a –

Rozhledna Bára – možnost vystoupat na rozhlednu, vyzkoušet lezeckou stěnu, protáhnout údy

v lesní tělocvičně, odpočinout si a doplnit pitný režim v místním občerstvení. Po sportovní a odpočinkové
přestávce doleva a přez dětské lanové centrum lesem zpět na Kočičí hrádek a pod Švýcárnu (v
rekonstrukci), doleva kolem výběhů pro Kladrubské vraníky přes Klapačku k jezírku v zámeckém arboretu
a do hřebčína a zámku.

5–hřebčín a zámek – u hřebčína program a možnost prohlídky, poté kolem kostela sv. Martina do zámku
(možnost prohlídky), ze zámku doprava kolem Kabeláčova Mlýna k Chrudimce, přes lávku na Staré
náměstí doleva a přes Panský dvůr k hlavní u ulici T.G.M., přejít hlavní ulici (pozor na provoz) a ulicí
Nádražní ke klášteru, u kláštera napravo do ulice Tyršova k sokolovně a jste v CÍLI.

Šťastně došli.
U sokolovny vydávání účastnických odznaků a diplomů, občerstvení, od 16:00 hod sokolský program a
veselice - hrát budou Bíbři a Formani.

T.J. Sokol Slatiňany přeje příjemnou zábavu.

