LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ
X. ROČNÍK POCHODU ZA POZNÁNÍM A KRÁSAMI MÍSTNÍHO KRAJE
PĚŠKY I NA KOLECH

pořádá TJ Sokol Líšnice dne 23. 4. 2011
start od 8 do10 hodin u místní sokolovny, cíl tamtéž do19 hodin
startovné: 30 Kč
Pokud trasa nevede po turistických značkách je vyznačení provedeno plastovým červeným
fáborkem a oranžovým papírovým směrníkem s popisem trasy. Neničte a nemanipulujte s
označením tras, ubližujete tím dalším účastníkům pochodu! Vykazuje-li značení manipulaci,
řiďte se popisem a mapkou trasy. Chovejte se rozumně a slušně k sobě i svému okolí, aby
radost z pohybu přírodou převládala, nebylo zraněných a nikde po vás nezůstalo ležet
odpadků. Nedokončíte-li pochod z jakéhokoli důvodu, oznamte to prosím na mobilní telefon
737 532 430, ušetříte nás tímto starostí a strachu z toho, co se s vámi vlastně stalo, děkujeme.

Asfalt-kolka 64 km
Ze startu se vydáte podél řeky, hlavní silnicí ve směru k obci „Nekoř“. Vystoupáte větší
kopec a kolem obřího kravína jedete dále po horním konci „Líšnice“. Za silničním dolíkem u
božích muk odbočíte ze silnice vlevo na asfaltku zvanou „Křížová cesta“, která vás dovede přes
návrší do „Pastvin“ na křižovatku u rybníčku. Zahnete vlevo do kopce a přejedete napříč hlavní
silnici na stoupající asfaltovou cestu, vedoucí kolem „Vejdových lip“ do Klášterce nad Orlicí ke
kostelíku. Silnicí se dáte vlevo, stoupaje do místní části „Zbudov“ na křižovatku u prodejny
„Konzum“. Odbočíte silnicí vpravo na „Končiny“ ve směru do „Kunvaldu“, kde na křižovatkách
v obci „Kunvald“ pokračujete dle silničního značení do města „Rokytnice v Orlických horách“.
Na náměstí v Rokytnici zastavte a pokoukejte, jistě tady často nejste, zatočíte vlevo a před
výjezdem z města na křižovatce odbočíte vpravo, silnicí č. 310 na „Hamernici“ a „Nebeskou
rybnou“. Dále pokračujete silnicí s již turistickou žlutou značkou přes „Souvlastní“ na křižovatku,
kde odbočíte vlevo na silnici č. 318 a vystoupáte se žlutou značkou až k turistické chatě
„Kovárna“ s možností razítka a občerstvení. Na křižovatce u chaty „Kovárna“ ze svého
příjezdového směru odbočíte vpravo a šlapete na další křižovatku. Tam zahnete ostře vlevo,
vystoupáte na rozbočení před Rampuší a odbočením vpravo projedete celou osadu, Orlicko-horský
patron Rampušák, s Rampuší spojil jméno své. Osadníci vědomi si pocty té, vzorně pečují o domky
své. až na další silniční křižovatku za „Rampuší“. Silnicí sjíždíte vpravo, projedete „Hláskou“, za
ní odbočíte vpravo do obce „Liberk“ a dojedete do středu obce na náves, a taková se jen tak nevidí
s dřevěným kostelíkem svatého Petra a Pavla ke kontrole K-5 u výčepu penzionu „Na hradě“
s razítkem a možností občerstvení.
Od K-5 se vrátíte zpět na okraj obce „Liberk“ a bez odbočování sjíždíte silnicí č. 318 na
křižovatku před „Jaroslav“, kde zahnete vlevo do střediskové obce „Javornice“ a pokračujete
přes les do „Slatiny nad Zdobnicí“ a dále do obce „Kameničná“. Po průjezdu „Kameničnou“
hned za obcí zahnete mírně vlevo na nově zbudovanou polní asfaltku a dojedete před „Kněžství“
na první odbočku asfaltky vlevo z kopce dolů, do obce „Kunvald“ ke kontrole K-2 (9:00-18:00
hodin) v šenku pivnice „U Křemílka“ s možností občerstvení.
Od K-2 se vrátíte na silnici a jedete vlevo dolů na konec obce. U posledních domů po levé
ruce odbočíte vlevo asfaltkou do kopce a po žluté turistické značce dojedete na křižovatku v osadě
„Zákopanka“ s kontrolou K-4 (8:30- 18:00 hodin).
Od K-4 stoupáte asfaltkou vlevo k autobusové zastávce u silnice, zahnete vpravo silnicí
dolů, do cíle vašeho putování u sokolovny v Líšnici.
Tam je pro vás připraveno občerstvení, poseďte a nespěchejte, něco dobrého si u nás
dejte, koláčky či Sokoláka, kafčo, limču, Kamenskýho stojáka. Sokolíkům to finančně pomůže
a vás snad průjem potom doma nezmůže.
© Zdeněk Bříza - chyby všeho druhu vyhrazeny

