A je tu poslední trasa. Nazvali jsme ji „Na Kotrbejk“. Tentokrát se vydáme ale opačným směrem. Z Dolních Kralovic vyjdeme směrem ke Snětu. Odbočíme až na druhé
odbočce- ne k vysílači, ale až k domku. Po cestě a pak lesem dojdeme do Blažejovic. Tudy bude cesta kousek společná s „Blažejovickou“ trasou. Z Blažejovic budeme ale
směřovat do Vranice, a to kolem Šálkova mlýna. Z Vranice dojdeme po silnici do Ježova. Před Ježovem stojí křížek a u něj jsou dva staré stromy. Vaším úkolem je napsat nám
jaké druhy stromů to jsou. Pak již jen kolem kostela projdete Ježovem. Odtud polní cestou a pak lesem až na oblíbený Kotrbejk. Těsně než dojdete na vlastní ostroh, udělejte
si malou zacházku z cesty vpravo na vyhlídku na přehradu a Zahrádecký kostel. Pak pokračujete dle značení. Zde dojdete až k informační tabuli. Tam vás čeká další úkol!
V okruhu pěti metrů od této tabule je uschována schránka. Je určena pro vaše vzkazy pro nás nebo drobnost, kterou nám po sobě na památku necháte. Nezapomeňte
popsat, od koho jsme dárek dostali  a opět schránku vrátit na své místo. A nyní vás čeká cesta zpět. Hned z Kotrbejku musíte zdolat dva krátké sestupy (sešupy), tak
opatrně!!! Po staré silnici dojdete téměř zpět k Ježovu, ale odbočíte vpravo na cestu směrem přes údolí do Sněta. V údolí je brod přes potok (půjdete-li dle mapy po
upravené cestě, bohužel zde není přes potok lávka), nebo si cestu můžete trochu zkrátit a přejít potok po kmeni stromu a stoupat strání a zarostlou cestou ke Snětu – tato
trasa je značená fáborky. Snětem projdete směrem k Dolním Kralovicím (závěr cesty je společný s jejím začátkem). Nepřehledné úseky jsou značeny fáborky oranžové barvy.
Přejeme všem, aby se vám i tato trasa líbila a zveme vás 14. května v 16 hodin na fotbalové hřiště v Dolních Kralovicích, kde se s námi můžete podělit o zážitky z vašich
pochodů a obdržíte od nás certifikát o absolvování letošního ročníku Jarní sedmdesátky. Děkujeme vám všem POCHODÁŘŮM!

