
Kontakt 

SCRC Pardubice 

 

Erno Košťála 991 

 

Pardubice 

 

530 12 

WEB: www.scrc-pardubice.e-slotcar.cz 

 

EMAIL: kalhous@ingbau.cz 

tel. : 724/295195 

 

GPS: 50°2'41.681"N, 15°48'36.307"E 

JAK SE K NÁM DOSTAT: 

Základní orientační body : sídliště Dubina, čerpací stanice SHELL na Dubině, 

restaurace Steak House na Dubině, mateřská školka Erno Košťála. 

 

Od Hradce Králové a Prahy  

"   Od Hradce Králové se držte dvouproudé silnice 

"   Po zúžení do jednoho pruhu se držte vlevo a kruhový objezd projeďte rovně 

"   Za vlakovým nádražím vpravo, směr Holice 

"   Držte se hlavní silnice, směr Sezemice 

"   Asi 500m za kruhovým objezdem u restaurace Signál odbočte vpravo 

"   Držte se hlavní silnice (stáčí se vpravo) 

"   Po 100m odbočte vlevo 

"   Po 100m odbočte vpravo mezi auta, proti sobě uvidíte bránu MŠ. Vjeďte do ní. 

"   Celou budovu je nutné obejít ve směru příjezdu bránou rovně až narazíte na modré dveře 

krytu CO. 

 

Od Chrudimi 

"   Od Chrudimi se stále držte hlavní silnice 

"   Za nadjezdem přes koleje odbočte vpravo, směr Holice, přes kruhový objezd rovně 

"   Za vlakovým nádražím vpravo, směr Holice 

"   Držte se hlavní silnice, směr Sezemice 

"   Asi 500m za kruhovým objezdem u restaurace Signál odbočte vpravo 

"   Držte se hlavní silnice (stáčí se vpravo) 

"   Po 100m odbočte vlevo 

"   Po 100m odbočte vpravo mezi auta, proti sobě uvidíte bránu MŠ. Vjeďte do ní. 

"   Celou budovu je nutné obejít ve směru příjezdu bránou rovně až narazíte na modré dveře 

krytu CO. 

 

Od Holic 

"   První odbočkou na kraji Pardubic odbočte vlevo 



"   Držte se hlavní silnice (stáčí se vpravo) 

"   Po 100m odbočte vlevo 

"   Po 100m odbočte vpravo mezi auta, proti sobě uvidíte bránu MŠ. Vjeďte do ní. 

"   Celou budovu je nutné obejít ve směru příjezdu bránou rovně až narazíte na modré dveře 

krytu CO. 

 

Od Lázní Bohdaneč 

"   Po průjezdu Semtínem, na nadjezdu první odbočkou vpravo. 

"   Po zúžení do jednoho pruhu se držte vlevo a kruhový objezd projeďte rovně 

"   Za vlakovým nádražím vpravo, směr Holice 

"   Držte se hlavní silnice, směr Sezemice 

"   Asi 500m za kruhovým objezdem u restaurace Signál odbočte vpravo 

"   Držte se hlavní silnice (stáčí se vpravo) 

"   Po 100m odbočte vlevo 

"   Po 100m odbočte vpravo mezi auta, proti sobě uvidíte bránu MŠ. Vjeďte do ní. 

"   Celou budovu je nutné obejít ve směru příjezdu bránou rovně až narazíte na modré dveře 

krytu CO. 

 

Od Přelouče 

"   Kolem letiště, za Paramem na prvních světlech vlevo, poté hned vpravo. 

"   Za nadjezdem přes koleje odbočte vpravo, směr Holice, přes kruhový objezd rovně 

"   Za vlakovým nádražím vpravo, směr Holice 

"   Držte se hlavní silnice, směr Sezemice 

"   Asi 500m za kruhovým objezdem u restaurace Signál odbočte vpravo 

"   Držte se hlavní silnice (stáčí se vpravo) 

"   Po 100m odbočte vlevo 

"   Po 100m odbočte vpravo mezi auta, proti sobě uvidíte bránu MŠ. Vjeďte do ní. 

 


