Veletržní sraz Chytej 2017 - cesta z výstaviště do srazové hospody
Od výstaviště pojedete tramvají č.1 směr Řečkovice (jízdenka za 20 Kč) a vystoupíte pátou zastávku, na Hlavním
nádraží. Z nástupního ostrůvku se vrátite kousek zpět až na jeho okraj a vpravo vedou do středu města koleje po
ulici Masarykova třída, dáte se tudy. Po ani ne 100 metrech ji kříží ulice, dáte se doleva na Kapucínské náměstí, je
to spíš taková zakřivená ulice než skutečný náměstí. Na konci vyjdete na větším náměstí zvaném Zelný trh
(uprostřed je kašna). V horní části náměstí šikmo vlevo je nahoře zelený dům a je na něm nápis Restaurace
Špalíček. Běžte náměstím k němu a míjejte jen tak, aby jste ho měli po pravé ruce, v takovém dá se říct výklenku
je prodejna Lídl Music a Divadlo husa na provázku. Dostanete se do úzké uličky Peroutková a jakmile jí projdete,
jste na místě, U třech čertů.

Tudy, přímo za nosem, u toho baráku v povzdálí odbočit doleva

Tudy a mírně doprava jak budete míjet kostel po levé ruce (rovně je to na Petrov)

Vzhůru k tomu baráku uprostřed snímku (ty stánky tam už večer nebudou)

Do téhle uličky a nemůžete to minout, zbývá pár metrů k pivu.

Pro turisty

Pro ty, kteří by se chtěli projít, je možné jít do hospody i pěšky, je to necelé dva kilometry, tedy slabou půlhodinku
chůze. Pokud se tak rozhodnete, vyjděte z výstaviště hlavní branou (brána č.1). Asi po necelých 200 metrech
přejíždí tramvaj ulici po mostě který je do zatáčky, projděte pod ním a dejte se doprava na ulici Výstavní. Ulice ústí
na Mendlově náměstí přímo u pivovarské restaurace, přejděte přes silnici k ní a jděte rovno okolo kláštera až na
konec, kde budete mít po levé ruce kostel, projděte okolo parčíku před kostelem doleva až k přechodu přes
čtyřproudovou silnici a dejte se po ulici Pekařské, jedou po ní tramvaje. Jděte stále po této ulici do kopce až na její
konec, zde přejděte rovně přes další ulici po které taky jezdí tramvaje (ulice Husova) a octnete se na Šilingrově
náměstí. Přímo před vámi je ulice Starobrněnská, jděte jí stále rovně a asi po 150 metrech odbočuje vpravo úzká
ulička, než do ní vejdete jste U třech čertů, restaurace je vpravo.

Projděte pod tímto mostem a dejte se hned za ním do ulice vpravo

Na konci ulice výstavní vyjdete u pivovarské hospody, jděte stále rovně

U domu uprostřed snímku přejděte ulici a jděte po ulici „co má koleje“

Tudy a zase pořád rovně podél kolejí, je to štreka a do kopce

A zase přejděte ulici a stále pořád rovně za nosem, už je to jen kousek

No a už jste skoro tam, ještě pár kroků k tomu baráku vzadu

No a tak jste nakonec šťastně dorazili, jen ta zahrádka tam asi v březnu nebude
K restauraci je také možné se dostat tak, že první zastávku za Výstavištěm, na Mendlově náměstí vystoupíte
z jedničky a přesednete na pětku nebo šestku, ze které vystoupíte na Šilingrově náměstí, je to druhá zastávka, ale
nebudeme to komplikovat …..

Doprava v noci
V noci jezdí od 23 hodin jen noční autobusy a to po 30 minutách vždy v půl a celou od Hlavního nádraží až do 2
hodin, pak už jezdí jen každou hodinu až do 5 hodin a kdyby to náhodou někdo fakt přehnal, tak od 5 do 7 jezdí po
20 minutách, pak už normální spoje.
Pokud by jste jeli na Kamenný vrch, do Bystrce, Komína nebo Králova pole, je možné jít na autobus na Šilingrovo
náměstí, je tam asi minutu po odjezdu z Hlavního nádraží.
Několik užitečných odkazů pro vaše Smartmobilní miláčky nebo jen tak pro čučku na počítači
Plán nočních linek
http://www.idsjmk.cz/mapa/Plan-site-Brno-noc.gif
Zde si najděte sami co potřebujete
http://www.idsjmk.cz/

Sejdeme se zde, v pátek 24.března

