
Pozvání na Cesty za sluncem
Vážení přátelé turistiky.
Moravský odbor KČT Fénix jménem předsedy Ing. Petra Vachúta
si Vás dovoluje pozvat na šestý ročník „Cest za sluncem“. Akce se
koná od 11:00 do 14:00 dne 5.12. 2021 v Zámecké restauraci na
zámku v Oslavanech. Renesanční zámek navázal v 16. století sta-
vebně na budovy bývalého kláštera. Dnes v zámeckém komplexu
najdete  i  raně  gotický  kostel  Panny  Marie.  V  části  zámku  se
obohatíte o znalosti a zajímavosti z oblasti hornictví a energetiky.

V areálu zámku se nachází pivovar založený v roce 2012 a navazující na původní zámecký
pivovar. Na akci Cest za sluncem se neplatí startovné. Každý příchozí účastník obdrží razítko
akce zdarma a v případě zájmu si může zakoupit stylový pamětní list a odznak. Trasu na
místo akce si volí každý sám dle svého uvážení.

Možné cesty k Zámecké restauraci Oslavany:

1. trasa od vlakové stanice Zastávka u Brna po modré turistické značce až k mostu přes
řeku Oslavu v Oslavanech a odtud po zelené značce až k Zámecké restauraci Oslavany (délka
trasy 10,1 km, stoupání 116 m, klesání 220 m)
2. trasa od vlakové stanice Ivančice po červené turistické značce na cyklostezku 5170
(odbočka  vpravo  před  mostem přes  řeku  Oslavu)  a  dále  po  cyklostezce  5170  podél  řeky
Oslavy a dřevěných soch (od ivančického sochaře a řezbáře Josefa Zahradníka) až k Zámecké
restauraci Oslavany (délka trasy 5,4 km, stoupání 21 m)
3. trasa od vlakové stanice Zastávka u Brna, nebo Tetčice autobusem až do Oslavan

Spojení do Tetčic a Zastávky u Brna:
Brno, hl.n., odj.: ......................... 7:46; 8:44; 9:46; 10:44; 11:46         vlak S4

Tetčice, příj.: ...............................   I     I     I     11:06 I    

Zastávka u Brna, příj.: ................ 8:17; 9:12; 10:17; 11:12; 12:17

Tetčice, odj.: ........................................ I     11:15 I             bus 423

Zastávka u Brna, odj.: .......................... 10:24 I     12:24         bus 153

Oslavany, aut. st., příj.: ........................ 10:52; 11:36; 12:52

Spojení do Ivančic:
Brno, hl.n., odj.: ................................... 7:54; 9:54; 11:54         vlak S41

Ivančice, příj.: ...................................... 8:41; 10:41; 12:41


