LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ 2013
XII. ROČNÍK POCHODU ZA POZNÁNÍM A KRÁSAMI MÍSTNÍHO KRAJE
PĚŠKY I NA KOLECH

pořádá TJ Sokol Líšnice dne 20. 4. 2013
start od 8 do11 hodin u místní sokolovny, cíl tamtéž do18 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.

Trasa 8 km
Ze startu od sokolovny se vydáte po silnici vlevo, s řekou po pravé ruce až k autobusové
zastávce. Zde odbočíte ze silnice vlevo na asfaltové prostranství a přes něj rovně za nosem na
asfaltovou cestu vpravo, vedoucí přímo k domkům u lesnaté stráně. Před roubeným domkem
zahnete cestou vpravo a kolem domků pod strání projdete ke stodole s přístřeším, kde odbočíte
ostře vlevo cestou vzhůru. Stoupáním „Stejskalovou“ strání se otvírá hezký výhled na střed Líšnice.
Vystoupáte na vrcholovou louku nad lesem a odbočíte vpravo na luční cestu. Nad lesnatou strání
vás cesta vede ve směru ke stožáru bývalého televizního vysílače a vlevo stoupáním do kopce
kolem obřího kravína po pravé ruce až k vodojemu. Před vodojemem odbočíte vpravo a jdete cestou
nad objekty kravína na silnici. Silnicí vykročíte vlevo 80 metrů k první odbočce ze silnice na
asfaltovou cestu. Půjdete vlevo, asfaltkou kolem domků horního konce Líšnice. Za posledním
stavením vás asfaltová cesta svede ke konci lesního dolíku, který serpentinou překročíte a stoupáte
mezi poli na křižovatku pod lesem „Borek“. Z asfaltky odbočíte na prašnou cestu vpravo, stoupající
krajem lesa k další asfaltové cestě zvané „Křížová cesta“. „Křížovou cestou“ se vydáte vlevo a
vzdalujete se od lesa „Borek“. Přejdete návrší nejvyššího místa katastru obce Líšnice a kolem
osamocené břízy s „Božími muky svatého kříže“ dojdete na křižovatku cest s kontrolou K-1
občerstvení. (8:30 – 12:00)
Od K-1 vyšlápnete vlevo prašnou cestou vedoucí po návrší k silnici. Silnicí scházíte vlevo
klesáním k lesu „Sekýří“, kde ze silnice odbočíte vlevo na asfaltovou cestu ke kontrole K-4.
(9:30 – 17:30) Od K-4 cestou pokračujete dál na křižovatku pěticestí v osadě „Polsko“. Projdete ji
rovně třetí cestou vpravo a s asfaltkou mezi stodolou a chalupou sejdete do dolíku. Odbočíte z cesty
vpravo na louku a travnatým údolím jdete k lesu, kde vstoupíte cestičkou napravo do lesa a lesem
vystoupáte pod krmelcem na hlavní příčnou cestu. Odbočíte vlevo, hlavní lesní cestou z kopce dolů
k bývalé studánce po levé ruce a přes potok s cestou vystoupíte z lesa. Teď již travnatou cestou
scházíte k lesu a lesní cestou sejdete „Táhlým kopcem“ do údolí „Katova dolu“. Bez odbočování
přejdete dvakrát potok a dále hlavní cestou přes mostek pokračujete údolním paloukem “Babiny“,
až ke starému ovocnému stromu. Tam s cestou zahnete mírně vpravo pod lesnatou stráň se starým
včelínem a vyjdete na asfaltovou cestu z „Němcova kopce“ vedoucí. Asfaltkou klesáte vlevo dolů a
podél lesa za družstevním areálem dojdete na jeho konec v pravoúhlé zatáčce u mostku potoka.
Z asfaltky odbočíte vpravo na pěšinu s potokem po levé ruce a dále přes louku dojdete k sokolovně,
cíli vašeho putování.
Hezky jste se prošli, ukažte tam cestopis,
aby pro vás diplom našli a potvrzen byl letopis.
Pro žíznivé a vyhládlé, první pomoc známe,
u sokolského, kuchyňského okénka,
v mlsotách snad trochu výběr máme.
© Zdeněk Bříza - chyby všeho druhu vyhrazeny

