LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ 2014
XIII. ROČNÍK POCHODU ZA POZNÁNÍM A KRÁSAMI MÍSTNÍHO KRAJE
PĚŠKY I NA KOLECH

Pořádá TJ Sokol Líšnice dne 19. 4. 2014
Start od 8 do11 hodin u místní sokolovny, cíl tamtéž do18 hodin
Startovné: 40 Kč
Pokud trasa nevede po turistických značkách, je vyznačení provedeno plastovou červenou
stuhou 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 44 km
Ze startu od sokolovny vyjedete po silnici před kostel. Odbočíte vpravo silnicí do směru
Pastviny. Po stoupání k okraji lesa Sekýří u silnice po levé ruce, odbočíte ostře vlevo na místní
asfaltku do osady Zákopanka. Za pilou v Zákopance přejedete silnici naproti cestu a směřujete
do obce Kunvald na hlavní silnici. Odbočíte vpravo silnicí po obci Kunvald k prvnímu mostu
nalevo přes Horský potok. Tam odbočíte vlevo na most a za mostem vpravo do stoupání asfaltky.
Objedete Krejsův kopec po levé ruce. Za kopcem klesáte na mostek přes Rokytenku a vpravo
cestou do stráně vystoupáte na náhorní křižovatku. Ostře odbočíte silničkou vlevo k osadě
Kněžství. Na první křižovatce odbočíte vpravo, kolem domků k lesu. Klesáte do osady Polsko, bez
odbočování, až na most přes řeku Divokou Orlici. Za mostem zahnete vpravo, projedete
Betlémem s řekou po pravici kolem domku Prokopa Diviše do Helvíkovic, ke státní silnici č. 11.
Po státovce jedete vpravo přes most k prodejně potravin Konzum. Tady odbočíte vlevo na cestu a
vzápětí na odbočce vpravo na asfaltku kolem rodinných domků. Pokračujete souběžně se státovkou
po pravé ruce, až na konec cesty před mostem. Vyjedete vlevo na most přes řeku a za mostem
vpravo vystoupáte na křižovatku před firmu Dibag. Šlapete kolem areálu firmy po pravé ruce, dále
přes železniční koleje rovně k lesnímu hřebenu a stoupáním lesním průsmykem přejedete hřeben na
křižovatku do obce Česká Rybná. Odbočíte vpravo dolů mezi domky a vyjedete na křižovatku
silnice u prodejny. Po silnici se vydáte vlevo ze vsi a stoupáním přejedete návrší na silniční
křižovatku. Odbočíte vpravo dolů do obce Hejnice ke kontrole K-3 ve výčepu Pohostinství U
Lucerny (10:00 – 15:00) s možností občerstvení. Udělejte radost sobě i obsluze , děkujeme.
Od K-3 pokračujete silnicí na začátek Českých Libchav ke křižovatce na rozbočení
asfalt-kolových tras. S asfalt-kolkou 44 km z příjezdové silnice odbočíte vlevo na mostek a
stoupáním silnice v serpentinách přejedete rozsáhlý hřeben kolem Hlavné do Žampachu na
křižovatku. Vydáte se vlevo dolů do Písečné a přes kruhovou křižovatku přímo, ve směru
Letohrad, přejedete za obcí vrchol hřebene na první asfaltovou odbočku ze silnice. Odbočíte vlevo,
cestou dolů přes koleje do Lukavice na silnici. Vyšlápnete vlevo silnicí, směr kostel, ke kontrole
K-4 ve výčepu Pohostinství U Malečků (10:30 – 17:00) s možností občerstvení. Udělejte radost
sobě i obsluze , děkujeme.
Od K-4 pokračujete hlavní silnicí na konec obce Lukavice k Žamberku. V zatáčce u
kapličky vyjedete vpravo ze silnice přímou cestou do Zámeckého parku, který projedete. Ze
zámeckého nádvoří bránou vyjedete na silnici. Jedete vpravo dolů silnicí kolem rybníku po pravé
ruce do ostré zatáčky. Tam odbočíte vlevo ze silnice kolem sportoviště u Autokempinku a
pokračujete dále alejí k Líšnici na silnici za firmou ZEZ-Silko. Po silnici jedete vlevo do Líšnice a
před kostelem v Líšnici odbočíte vpravo dolů k sokolovně do cíle Vaší projížďky.

Děkujeme, že jste dojeli, v cíli na Vás diplom čeká. Prožili jste hezkou chvíli, kdy tělo na
pohyb si zvyká.
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