
       Mikešovsko
Datum: sobota 21. dubna 2018     

Jízdní řád: 

Sraz v hale v dostatečném předstihu před odjezdem. 
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Senohraby          

14.–15.09 
14.–15.39 

Praha hl. n.
8.07

Praha hl. n.  

               14.–15.52 
               15.–16.22 

8.35
(os./směr Benešov)

každou hodinu
24., 51., 58. min

Senohraby 9.20 Pardubice hl. n.
cesta 
zhruba hodinu

Jízdné:

zpáteční Pardubice – Senohraby
jedna osoba:                                                     skupinová jízdenka
obyčejné 378 Kč           (skupina 6 a více osob si musí                 
IN 25, důchodce nad 70 let         284 Kč           cestu objednat předem):                            
                                                                          1. osoba                                   žádná sleva
                                                                          2. osoba                                     sleva 25 % 
                                                                          3. a každá další                         sleva 50 % 
                                                                          zpáteční                       další sleva cca 5 %

Zdrávi došli ve stopách kocoura Mikeše, prasátka Pašíka, 
kozla Bobeše, Pepíka Ševců i dalších hrdinů vyprávění Josefa Lady!!!

         

                                                                               

                                                                               Miloš            Kajzrlík
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Trasa: Č Senohraby – Hrušov M Hrušov – Poddubí Č Poddubí – Zlenice-Hláska Žl,  
NS Vodnické vycházky Zlenice-Hláska – Hrušov N Hrušov – Hrusice Žl, Z, Č Hrusice – 
Hubačov – Senohraby = 11 km. 

Mezi rozcestím Zlenice-Hláska a Hrušovem vede trasa bez odbočování proti toku potoka 
Mnichovka stále po jeho pravém břehu (souběžně na levém prochází cyklotrasa číslo 
0020). Od Hrušova dále přímo stoupáním po silnici s mostem přes dálnici na Hrusice. 
Výlet má mírné převýšení s dobře schůdnými cestami, pouze na části úseku podél 
Mnichovky je místy úzká kamenitá stezka.  
V Hrusicích je možné navštívit Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny – podrobnosti 
na webu http://hrusice.muzeumbrandys.cz/cz.  

Mapa: edice KČT č. 40 Benešovsko a Dolní Posázaví.

Občerstvení: Hrusická hospoda, známá z Ladových knih jako Hospoda u Sejků  
(http://hrusickahospoda.cz), možnost je také v Senohrabech u nádraží.
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Turisticko-vlastivědný přehled:

Kraj kocoura Mikeše a Josefa Lady
(podrobné informace 
na webu www.laduv-kraj.cz).   

Nejznámějším českým černým 
kocourkem  je bezesporu Mikeš,
bydlištěm u Ševců v Hrusicích, druhý
nejvýznamnější rodák z této malebné
středočeské vesničky. Jako hlavní
postavu svých pohádek ji stvořil rodák
nejvýznamnější – malíř, kreslíř 
a spisovatel Josef Lada.  

Kraj podél obou stran nejstarší české
dálnice oplývá řadou turistických
zajímavostí, historických památek 
i dalších přitažlivých míst. Namátkou
třeba Mnichovice (každý rok v září se
zde koná oblíbený turistický pochod 
Po stopách kocoura Mikeše), Ondřejov
se známou hvězdárnou, Velké Popovice
s velkým pivovarem nebo Ringhofferova
průmyslová obec Kamenice 
s nedalekým barokním zámkem Štiřín.
Daleko to není ani k řece Sázavě, je to
tedy také oblíbený kraj chatařů i trempů. 
  
Vávrův palouk s chatou na okraji
Senohrab býval a stále je za příznivého
zimního počasí střediskem běžeckého
lyžování. Na opačném konci je z „benešovské“ silnice vidět stavba, která na první pohled 
vypadá jako zámek – ve skutečnosti se jedná o luxusní hotel SEN.

Jeden z méně známých 
Husových kamenů je při výstupu 
z „divočejší“ části údolí 
potoka Mnichovka.

KČT Slovan Pardubice strana 3 (celkem 3) www.  kct-slovan-pardubice  .info  
67 let nepřetržité činnosti67 let nepřetržité činnosti 1951 - 20181951 - 2018

http://www.laduv-kraj.cz/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/

	Mikešovsko

