
Jestli jste to ještě neudělali,
 zavolejte na nouzové číslo

603 194 024

Kde je cílové stanoviště
Cílové stanoviště je v základní škole Pavlovská v Kohoutovicích
cca 100 m od zastávky trolejbusu 142 Talichova (dvě stanice před
konečnou), bledě zelená budova asi 200 m pod vodojemem
(zdaleka viditelný trychtýř na kopci)
Polohu najdete na plánku, který jste dostali na prvním stanovišti.

Jak se z jednotlivých stanovišť dostat do cíle
Číslo

stanoviště
Místo Jak do cíle

1 Stará radnice
2 Kobližná 8
3 kostel na

Jezuitské
4 pasáž Typos
5 Mečová 3
6 Starobrněnská 12
7a Špilberk

Dojděte k Mahenovu divadlu (staré divadlo, ul. Rooseveltova)
nebo k nádraží, nasedněte na jedničku směr Bystrc a jeďte na
stanici Pisárky (u vozovny).
Přejděte silnici vpravo ke směru, z nějž jste přijeli (semafor),
nasedněte na trolejbus č 142 směr Kohoutovice a jeďte na
stanici Talichova (dvě zastávky před konečnou). Od zastávky
jděte cca 100 m vpravo, kolmo ke směru jízdy.

7b ulice Sosnová

8 hájovna - minizoo

Ze zastávky Vozovna Komín jeďte jedničkou směr
Řečkovice. Vystupte ve stanici Pisárky (u vozovny). Přejděte
silnici vlevo ke směru, z nějž jste přijeli (semafor), nasedněte
na trolejbus č 142 směr Kohoutovice a jeďte na stanici
Talichova. Dál jděte cca 100 m vpravo ke směru jízdy.

9 U jezírka
10 modrá značka -

hraniční kámen

Pokračujte po žluté značce směrem do Kohoutovic (cca 2,5
km od jezírek, 1 km od hraničního kamene), ven z obory přes
silnici k vodojemu, pak vlevo ke škole Pavlovská.

11 rozcestí modré a
zelené nedaleko
obory s divočáky

12 Ruský letec -
pomník

Pokračujte dál po zelené značce směrem do Kohoutovic až
vyjdete z obory, přejděte silnici a pokračujte po žluté značce k
vodojemu, pak vlevo ke škole Pavlovská.

13 vodojem v
Kohoutovicích

Dolů s kopce cca 200 m.
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