
Šobes 2016 

Aktivní nesoutěžní setkání běžců a cyklistů.

DATUM KONÁNÍ:  23. červenec 2016 (sobota)

MÍSTO A ČAS SETKÁNÍ:     ul. U Obří Hlavy, Stará vodárna, asi v 10 hodin

CENA:         Startovné zdarma. Hradí se ubytování, použití sprchy po hlavní akci, koncerty - lepší cena v 

předprodeji (hudba v ulicích - zdarma), pro návštěvníky sklepa konzumace vína.        

PROGRAM:         Pátek 22.7.2016: 

Možnost individuální návštěvy koncertů "Hudba v ulicích" konaných v rámci hudebního 

festivalu ve Znojmě. (program – http://www.hudbaznojmo.cz/festival/novinky/).

A pokud bude zájem po dohodě volné setkání ve Znojmě. Ubytování ve vlastní režii viz. 

např. odkaz „UBYTOVÁNÍ“ 

Sobota 23.7.2016: 

Hlavní program Znojmo - vinice Šobes a zpět do místa setkání – startu. Pro zájemce sprchy 

ve středisku Stará vodárna (za drobnou úhradu pořadateli). Pozdní odpoledne v případě 

zájmu lehké posezení ve vinném sklepě v Sedlešovicích. (občerstvení k vínu s sebou - tvrdý 

sýr, kousek chleba, uzenina). Čas upřesníme na tomto místě. Pro posezení ve sklepě 

poprosím o nahlášení zájemců na e.mail. (KONTAKT viz. níže)

Neděle 24.7.2016:

Koncert v Národním parku Podyjí - Samaritánka na Hradišti. Setkání s přáteli a hudbou nad 

dobrým vínem a piknikovými košíky chutných dobrot v lůně nádherné přírody Národního 

parku Podyjí. Program koncertu www.hudbaznojmo.cz/festival/program/24-07-2016.

PODMÍNKY:                  Jedná se o nezávaznou volnou akci, bez časového limitu. Utvoření skupin a setkání v 

zajímavých místech jsou vítány. Cyklisté si solidárně mohou vybrat běžce, kterému budou 

dělat doprovod a povezou případně jeho drobné zajištění. Účastníci buď trasu běží a nebo 

jedou na kole a nebo se mohou libovolně střídat v běhu a jízdě na kole. Nejedná se o 

závod. Kdo přijede-přiběhne první – platí.

UBYTOVÁNÍ:              V případě zájmu si ubytování zajišťuje každý sám ve své režii. Budeme zde postupně 

přidávat odkazy na možné ubytování – penziony a pod.(zkusíme předjednat podle zájmu). 

Pro otrlejší vyjednáváme možnost ubytování přímo ve staré vodárně (stany). Heslo na 

ubytování bude ŠOBES 2016. http://centrumvodarna.cz/taboriste/, 
http://mujweb.cz/pension.ida/, zkuste si zajistit ubytování včas.

TRAŤ:                  Krosová trasa členitým terénem po značených cestách. Většina trasy lesním porostem. 

Začátek trasy Stará vodárna – Gránícké údolí po modré až na rozcestí se zelenou, odtud do 

prudkého kopce po zelené kolem býv. hájovny,  dále přes les a silnici, potom prudkým 

klesáním až k Andělskému mlýnu, odtud dále po fialové až do Podmolí - Bufet U rybníka, 

odtud cyklisté po fialové  k vinici Šobes ochutnávkový vinný stánek, a ke studánce vpravo 

za lanovým mostem (do 50m), (běžci po fialové a na rozcestí (č.3 v mapě) po modré pod 

vinici Šobes – Gruberova studánka,   dále všichni od lanového mostu po fialové přes Popice 

(restaurace na konci obce), Konice (restaurace ve středu obce) až do Znojma Stará 

vodárna (restaurace Pod Obří hlavou  cca 100m od vodárny - minutky). 

KONTAKT:   Ludvík MAREK, tel. 606 841 649, raději ale e-mail: markovidoma@atlas.cz

UPOZORNĚNÍ: Všichni účastníci akce se účastní na vlastní nebezpečí !  
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Legenda:

1 - Stará vodárna pod přehradou - místo 
setkání, sprcha, stanování

5 - Gruberova studánka – pitná voda

2 - Podmolí – Bufet U Rybníka 6 -  Ochutnávkový vinný stánek Havraníky

3 - Rozcestí – možnost běžců běžet po 
modré značce se setkáním u 5 (Gruberova 
studánka)

7 -  Restaurace Popice - vaří

4 - Ochutnávkový vinný stánek Šobes 8 -  Restaurace Konice - minutky




