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.

Trasa 4 km
Ze startu se vydáte za sokolovnu po turistickém žlutém značení, luční cestou
dojdete na asfaltovou cestu a pokračujete po ní přímo dále za středisko soukromé
„Líšnické akciovky“. V mírném stoupání nad dřevěným objektem bývalé pily
opustíte turistickou žlutou a odbočíte z asfaltky vpravo na luční cestu vedoucí kolem
střepiště v dříve romantickém údolí „Babiny“ s mystickou a divadelní historií,
v současnosti dotvořenou i na obecních pozemcích pozůstatky loňské skládky
stavební suti z demolice kravína při přestavbě na farmu dojnic. Za tímto zoufalým
obrazem neúcty odpovědných pokračujete dále do „Katova dolu“ údolní cestou přes
mostek, rovně přes dva přechody zprava přitékajících potůčků a přímo stoupáním
cesty do „Táhlého kopce“ s hlavním potokem po levé ruce vyjdete nad les. Cesta vás
vede loukou kolem červeného posedu po levé ruce opět do lesa. Překročíte potůček
tekoucí po části cesty s bývalou studánkou hned napravo v dosud patrném
čtvercovém vybrání skály. Prudším stoupáním vyjdete na lesní křižovatku cest,
kterou projdete rovně a po cestě kolem osamocené, udržované chaloupky po levé
ruce vystoupáte ven z lesa. Cestou mezi poli, s orbou bezmála až na samé koleje
cesty, dojdete k další křižovatce. Zde zahnete cestou vlevo dolů k okraji lesa a tam
z cesty sejdete vlevo přímo loukou dolů, přes luční dolík s výstupem na silnici u
autobusové zastávky na okraji lesa „Sekýří“. Od zastávky pokračujete asfaltovou
cestou mezi poli, klesající k prvním domkům osady „Zákopanka“ s kontrolou K-4
(8:30- 18:00 hodin) na křižovatce.
Od K-4 zahnete vlevo na prašnou cestu a scházíte k salaši s turistickou žlutou
značkou, která vás dovede až 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.
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