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 Neobvykle teplé počasí ukončilo naši lyžařskou sezónu 2008 již 23. února málo obsazeným 
zájezdem na Pomezní Boudy (loni to bylo obdobné, ale až 10. března na Horních Mísečkách) - 
uskutečnily se tedy pouhé čtyři autokarové zájezdy (loni pět). Protože autokary jsou objednány  
a pěšáci nedočkaví, bylo by škoda nevyužít uvolněný termín. Jsou navrženy dvě varianty náhradní 
akce: autokarový zájezd za původní cenu, pokud se přihlásí (a zaplatí) alespoň 35 zájemců, anebo 
výlet vlakem, kde na počtu účastníků nezáleží. V obou případech jsou cílem údolí Čenkovičky  
a Moravské Sázavy, kde by tou dobou už měly hojně kvést bledule jarní.  
 V údolí Čenkovičky je obyčejná lesní cesta, na níž mohou být zbytky ledu, vhodné jsou hůlky. 
Údolím Moravské Sázavy vede asfaltovaná lesní silnička (cyklotrasa KČT č. 4222). 
 Zapotřebí je mapa KČT č. 49 Českomoravské mezihoří - Českotřebovsko, na malý úsek trasy 
u Čenkovic také č. 53 Králický Sněžník. 

Varianta A - autokarový zájezd s p ěší trasou 
 Odjezd v 7.30 od ZS  přes Drážku, Dubinu a Holice (nástup po dohodě na zastávkách MHD 
apod.), asi 80 km přes Jablonné n. O. do Bystřece. (Autokar pokračuje do Výprachtic.)  
 Po modré značce z Bystřece vzhůru údolím potoka Čenkovičky do Čenkovic (5 km), pak 
doprava vzhůru po silnici 4 km přes sedlo Hoblovna do Výprachtic. (Zde možno trasu po 9 km  
ukončit a přejet autokarem do Albrechtic na krátkou vycházku podél Moravské Sázavy.) 
 Z Výprachtic opět po modré značce údolím Mor. Sázavy 10 km do Albrechtic. Celkem 19 km.  
Odjezd autokarem (asi v 16 hodin), podle dohody zastávka v Lanškrouně (prohlídka historického 
centra města). Přes Opatov, Litomyšl a Holice do Pardubic. 

Zájemci, hlaste se ihned u Luboše Chládka na tel. 4 66 645 605, lubchlad@seznam.cz  
Platit lze nejpozd ěji ve st ředu 5. 3. od 15 do 16 h v kancelá ři OV KČT v Pernerov ě ul. 1490. 

Varianta B - p ěší výlet s dopravou vlakem  
 Odjezd v 8.00 rychlíkem  Galán, přestup v Ústí n. O. 8.31/8.35 na spěšný, příjezd Jablonné 
nad Orlicí 9.11. Z nádraží po červené zn. asi 1 km na náměstí a 3,5 km po modré zn. silnicí do 
Bystřece, dále jako autokarová varianta 19 km do Albrechtic. Stále po modré zn. (silnice) 2,5 km 
do Lanškrouna na náměstí a asi 1 km po zelené zn. na nádraží. Celkem asi 27 km.  
 Návrat vlakem (rychlíky tučně): Lanškroun    15.31      17.31 
         Rudoltice v Č.   15.38 / 15.40 
         Česká Třebová    15.51 / 16.09  17.54 / 18.09 
         Pardubice hl. n.     16.50   18.50 
         (Vždy 3 min. po rychlíku jede z Č. Třebové osobní vlak, 
         příjezd do Pardubic o 25 minut později.) 

Hezký výlet přeje všem 

                 Luboš Chládek 
Pardubice 27. 2. 2008 

Největší a nejaktivnější  
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Děkujeme! 
 

Autokarový zájezd nebo výlet vlakem v sobotu 8. března 2008 

ČENKOVIČKA A MORAVSKÁ SÁZAVA  
(náhrada za lyža řský zájezd BUKOVÁ HORA A SUCHÝ VRCH) 

 


