LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ 2012
XI. ROČNÍK POCHODU ZA POZNÁNÍM A KRÁSAMI MÍSTNÍHO KRAJE
PĚŠKY I NA KOLECH

pořádá TJ Sokol Líšnice dne 21. 4. 2012
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 nezůstaly ležet
odpadky. 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-kola 66 km
Ze startu od sokolovny se vydáte silnicí do kopce na křižovatku ke kostelu v Líšnici
a zahnete vlevo dolů vesnicí. Na konci Líšnice, za zahradnictvím po pravé ruce, odbočíte vpravo na
cyklostezku do Žamberka. Za sportovním areálem s tenisovými kurty vyjedete na státní silnici, ze
které před náměstím v Žamberku odbočíte vlevo do brány zámeckého parku. Zámeckým parkem
po hlavní asfaltce projedete do zatáčky silnice k Lukavici, kde u kapličky odbočíte vlevo na
cyklostezku do Letohradu. V Letohradě projedete podměstím k autobusovému a vlakovému
nádraží a v levotočivé zatáčce silnice za vlakovým nádražím opustíte silnici rovně, vjedete na
místní komunikaci vedoucí mezi domky ke kostelu na Orlici. Od kostela na Orlici jedete po
turistické žluté značce pod „Tvrzí Orlice“ na křižovatku ke Kunčicím a kontrole K-3.
U K-3 opustíte turistické žluté značení a jedete silnicí vlevo přes železniční přejezd
do Verměřovic, dále po silnici č. 314 do Dolní Čermné s odbočením vlevo do Horní Čermné. Na
silniční křižovatce v Horní Čermné jedete vpravo, silnicí č. 311 v dálkovém směru na Lanškroun,
až do Nepomuk. V Nepomukách na křižovatce odbočíte silnicí vlevo, stoupáním do kopce šlapete
do Výprachtic, dále do Čenkovic a vrcholem silničního stoupání je přejezd státní silnici č. 11
s následným sjezdem do Orliček ke kontrole K-O.
Od K-O jedete z Orliček do Jablonného nad Orlicí ke kinu, napříč přejedete státní silnici
č. 11 a pokračujete serpentinou silnice nad kinem až k mírné zatáčce silnice vlevo, kde sjedete ze
silnice vpravo, rovně na asfaltovou silničku. Cesta pod větší elektrickou rozvodnou vás nakonec
dovede do osady Bystříčko s kontrolou K-B.
Od K-B jedete silnicí č. 311 klesáním na lesní křižovatku, odbočíte vpravo přes železniční
přejezd a přejedete most na okraj Mistrovického lomu. Hned za silničním mostem, před
technologickou linkou lomu, opustíte silnici č. 311 a odbočíte vlevo do stoupání asfaltové cesty.
Vyjedete na okraj horní silniční serpentiny a opět hned odbočíte ze silnice vlevo na asfaltovou cestu
lesním dolíkem k obci Mistrovice. Zastavěnou částí obce Mistrovice vystoupáte ke kostelu
a hostinci „U Novotnů“ ke kontrole K-4 s razítkem u výčepu hostince a možností občerstvení.
Od K-4 vyjedete po silnici do kopce nad Mistrovice, ke křižovatce se státní silnicí č. 11. Po
státovce se dáte vlevo do kopce k osadě Bredůvka, kde na křižovatce v Bredůvce odbočíte ze
státní silnice vpravo, na vedlejší silnici dolů k Nekoři a kontrole K-5.
Od K-5 pokračujete po silnici do Nekoře s možností občerstvení v restauracích kolem
silnice. Na křižovatce za mostem přes řeku odbočíte vlevo na Líšnici a vyšlapáním serpentiny
silnice z Nekoře, již pohodově dojedete k cíli u sokolovny v Líšnici.
V cíli je pro vás připraveno občerstvení, poseďte a nespěchejte, něco dobrého si u nás dejte,
koláčky či Sokoláka, kafčo, limču, Kamenskýho stojáka. Sokolky se snažily, na plotně
mňamky pro vás kuchtily.
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