LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ 2015
XIV. ROČNÍK POCHODU ZA POZNÁNÍM A KRÁSAMI MÍSTNÍHO KRAJE
PĚŠKY I NA KOLECH

Pořádá TJ Sokol Líšnice dne 18. 4. 2015
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 66 km
Ze startu od sokolovny se vydáte silnicí s řekou po pravé ruce do Nekoře na křižovatku u
mostu. Odbočíte vpravo přes most a bez dalšího odbočení projedete celou Nekoří, až ke státní
silnici č.11 na Bredůvku. Po státovce jedete vlevo ve směru na Jablonné nad Orlicí. Na první
silniční křižovatce odbočíte ze státovky vpravo a jedete do Mistrovic ke kostelu, kde před
Hostincem U Novotnů odbočíte ze silnice vlevo dolů na místní komunikaci a pravým klesáním
dojedete na obecní prostranství k silnici. Přejedete silnici napříč a pokračujete klesáním komunikací
mezi domky. Sjedete lesem kolem kamenolomu na hlavní silnici a odbočíte po silnici vlevo do
Jablonného nad Orlicí na náměstí. Z náměstí sjedete uličkou vlevo kolem restaurace U Vorlíčků
na křižovatku a odbočíte vpravo do Orliček k první silniční křižovatce za autobusovou zastávkou
s kontrolou K-O.
Od K-O pokračujete přímo dále na silniční křižovatku za kostelem v Orličkách. Odbočíte
silnicí vpravo ve směru Čenkovice a vystoupáte na vrcholovou křižovatku ke státní silnicí č.11. Po
státovce stoupáte vlevo na Červenovodské sedlo, kde odbočíte ze státovky vlevo na asfaltovou
komunikaci a dostoupáte k rozhledně na Suchém vrchu ke kontrole K-S. (razítko v recepci)
Od K-S sjedete příjezdovou cestou zpět na státní silnici č.11 a po ní jedete vlevo klesáním
serpentinami na kruhový objezd do Červené vody. Z kruhového objezdu vyjedete třetím
odbočením vpravo ve směru do Boříkovic a dále vlevo na Lichkov, až do Mladkova na
křižovatku za kostelem. Vyšlápnete po silnici vpravo a serpentinami stoupání projedete přes
Vlčkovice do Pastvin ke kontrole K-4 v Hostinci u mostu. (10:00 – 16:00 hodin, razítko
v restauraci u výčepu)
Od K-4 šlapete vlevo směr Žamberk, až na horizont stoupání silnice a sjezdem z kopce
dojedete do Líšnice ke kostelu, kde zahnete ostře vlevo dolů k sokolovně do cíle dnešního
putování.
Děkujeme, že jste dojeli,
trasu máte za sebou.
Pokud jste byli spokojeni,
někdy zase na viděnou.
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