
v neděli 4. dubna 2010

Blanenská informační kancelář „Blanka“
tel.: 516 410 470, e-mail: infocentrum@blansko.cz

Městské informační středisko Boskovice
tel.: 516 488 677, e-mail: informace@boskovice.cz Město Blansko, Město Boskovice a Pivovar Černá Hora

srdečně zvou na společensko-recesistickou akci

vyrazí z Blanska a Boskovic turistické pochody do Pivovaru Černá Hora
a cyklonezávod z Brna do Černé Hory

start z Blanska
8.00–10.00 h Zámek Blansko

Trasy
9 km – Hořice – Jedle – Černá Hora

12 km – Blansko zámek – Hořice – Jedle – Černá Hora
25 km – Blansko zámek – Bukovec – Milonice – Újezd u Černé Hory – 

Lubě – Žernovník – Černá Hora
Pro pěší trasu 9 km odjezd autobusů na Hořice od restaurace Sýpka 

v 8.30, 9.00 a 9.30 h

start z Boskovic
9.00 h Parkoviště U Zlaté růže

Trasy
pěší trasa 12 km 

autobus na Lipůvku 
Lipůvka – Hořický hřbet – Bukovec – Jedle – Černá Hora 

cyklotrasa 35 km 
Boskovice – Domanka – Kuničky – Rájec – Černá Hora

start cyklistů z Brna
10.00 h Obchod s nápoji Baráček, Brno-Řečkovice

28 km
Pivní stezkou Petra Bezruče

doprovodné akce
se startem z Brna

„Ve stopě Petra Bezruče s Josefem Zimovčákem“ 
aneb žízniví aristokraté pádí na kole do Černé Hory 

Při startu cyklistického nezávodu v 10.00 h slavnostní ceremoniál 
za přítomnosti zajímavých osobností. 

Štafetový běh s turistickým salámem 
Z Brna přes Blansko do Pivovaru Černá Hora – 

start běžců HORIZONT EXTREM TEAMU v 10.00 h. 
Informace o trati běžců na www.pivovarcernahora.cz

program na nádvoří pivovaru
12.00–13.30 – sčítání osob pro vytvoření rekordu „Nejvíce majitelů zámků“

(prokázat se jako majitel zámku můžete výpisem z katastru nemovitostí, či jiným zámkem – visací zámek, zámek na kolo, dozický 
zámek, papírový model zámku, zámek na volant, Kafkův Zámek...)

• v průběhu sčítání bude hrát kapela Prakl
• Soutěže pro děti

14.30–15.30 – slavnostní zahájení turistické sezony, vyhlášení výsledků rekordu
15.30–17.30 – koncert skupiny Bokomara

16.30–18.00 – rozvoz účastníků autobusy na vlakové nádraží Rájec-Jestřebí
VSTUP ZDARMA, úschova kol zajištěna.www.blansko.cz www.pivovarcernahora.cz www.boskovice.cz

Zahájení turistické sezony 2010 
v regionu Moravský kras a okolí 

Pochod žíznivých aristokratů
aneb

Setkání majitelů zámků


