
Město Mnichovice  

Vás zve na 

18. ročník turistického pochodu

„Po stopách kocoura Mikeše”
Město Mnichovice ve spolupráci s obcemi Hrusice, Mirošovice, Senohraby a Ondřejov, DSO Ladův kraj, Základní 
školou T. G. Masaryka v Mnichovicích, Oblastním muzeem Praha-východ, Brandýs nad Labem, Sportovním areálem 
Šibeniční vrch, KČT Říčany a Astronomickým ústavem AVČR Ondřejov

pořádá v sobotu 18. ročník turistického pochodu „Po stopách kocoura Mikeše”18. zárí 2021  

Start pochodu: od 8.00 do 11.00 hod. v Turistickém informačním centru v Mnichovicích, Masarykovo náměstí 83.
Každé dítě dostane na startu malé překvapení a každý domácí mazlíček (pejsek) pamlsek.

Cíl pochodu: do 19.00 hod. na náměstí v Mnichovicích

Startovné: dospělí 40 Kč a děti 30 Kč

Trasy: (10, 18, 25 a 36 km)
Trasa Mikešova – cca 10 km, Mnichovice – Hrusice  – Mnichovice
Trasa Bobešova – cca 18 km, Mnichovice – Hrusice – Ondřejov – Třemblaty – Mnichovice
Trasa Pašíkova – cca 25 km, Mnichovice, Hrusice – Zlenice (Hláska) – Poddubí – Ondřejov 
                                    – Třemblaty – Mnichovice
Trasa Hastrmanova – cca 36 km, Mnichovice – Dolní Lomnice – Senohraby – Hubačov 
                                    – Hrusice – Zlenice (Hláska) – Ondřejov – Třemblaty – Mnichovice

V rámci pochodu běžecká turistika KČT na 11 km.

Těší se na Vás:  kocour Mikeš, kozel Bobeš, čuník Pašík a Mařenka Kudláčková, od kterých dostanete na cestu dobrotu,
a se kterými si také můžete  zasoutěžit. S těmito postavičkami se setkáte i v Hrusicích a ve Zlenicích se potkáte i s Hastrmanem. 
Na Ondřejovské hvězdárně máte možnost se setkat s opravdovým hvězdářem a budete moci pozorovat  i hvězdy.  Mezi obcemi 
Hrusice a Mnichovice překročíte při zpáteční cestě pohádkovou hranici, kde obdržíte  pamětní razítko. 

Dále je volný vstup do Památníku J. Lady v Hrusicích. V rámci pochodu se letos můžete nově zapojit do soutěže s novým 
projektem Česky pěšky a vyhrát hodnotné ceny. Veškeré informace najdete na soutěžních kartách, které obdržíte 
u registrace nebo na webu www.ceskypesky.cz. Na hvězdárně v Ondřejově můžete v průběhu celého dne zdarma navštívit
muzeum a hvězdárnu. Na stanovišti pochodu bude připraveno pozorování dalekohledem. Razítkovat se bude přímo v areálu 
historické hvězdárny 

Po cestě se budete moci zdarma občerstvit:  V Hostinci U Nádraží (www.ogm.cz) v zahradní restauraci každý obdrží
od pohádkových postaviček teplý nebo studený nápoj podle výběru. V nabídce bude káva, čaj, soda, voda se sirupem. V Hrusicích
dostanou děti od pohádkových postaviček malou sladkost. Na zpáteční cestě si všichni můžete pochutnat na bramborách
pečených v ohni na Šibečním vrchu. V cíli dostane každý  účastník pochodu pamětní list.

Výherní dětská tombola – prodej jednotlivých losů v hodnotě 25 Kč/kus. 
Každý los vyhrává.

V turistickém informačním centru si tento den můžete zakoupit plyšového kocoura Mikeše 
nebo tričko za pochodnickou sníženou cenu a jiné zboží s motivy J. Lady. 

Spojení z Prahy
Vlak – trasa č. 221 – Praha hl. nádraží – Mnichovice, 
autobus č. 385 Praha-Opatov do Říčan, přestup na vlak

Bližší informace získáte:
na tel. č. 323 666 311, infocentrum@mnichovice.cz, www.mnichovice.cz 

Těšíme se na Vás.                                                                                       Město Mnichovice

S ohledem na vývoj situace s onemocněním Covid-19 se akce uskuteční 
dle aktuálních podmínek, platných v den pochodu.
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