Popis trasy 27 km – rok 2019
Od sokolovny se dejte dolů. Náměstím dojdete k radnici a kostelu, už se držte
zelené značky. Povede vás ke hřbitovu, tam vpravo a k řece. Pod Heršinkou přes řeku,
kolem rybárny, opatrně přes silnici, vpravo k Chlébskému. Stále po zelené, byť
silničkou. Přijdete do dolní části obce Chlébské.
Za Chlébským vlevo přes mostek, značka vás povede nad bledulovou rezervací.
V místě těžby dřeva jděte vlevo asi 80 m dolů a hned po hraně vpravo. Přijdete na
hodně využívanou lesní cestu, pozor, z ní vás značka asi po 50 metrech odvede vlevo.
Dál už by to mělo být pohodové, značky vás provedou na lesní asfaltku a pak
k rozcestníku Káčiny. Odtud do Černovic lesní pěšinou.
V Černovicích u obchodu vpravo do Brumova opět asfalt a žádné turistické
značky. V Černovicích necháte po levé ruce obchod, školu, obecní úřad, hasičskou
zbrojnici i mateřskou školu. Na další křižovatce vpravo, za chvíli vás čekají pěkné
výhledy. Z Brumova je to jeden kilometr přes kopec do Osik. Pro jistotu: v Brumově
kolem školy, necháte ji po pravé ruce.
V Osikách sejdete hlavní silnicí k pomníku a tam vpravo směr Sv. Stanislav, což
je k Synalovu. Za Osikami je odbočka ke kostelu Svatý Stanislav. Je to zajímavé
a pěkné místo. Pokud zvládáte práci s mapou, doporučuji tam zajít a odtud se nevracet,
ale přes hradisko a lesem (můžete narazit na lesní cestu) se vrátit na silnici a pokračovat
k Synalovu. Nebo vynechat kostel a jít přímo silnicí do Synalova.
V Synalově se dejte u obchodu vpravo směr Kopaniny. Kdo by chtěl, lze až za
Synalov, tam přijdete na žlutou značku a vpravo k Sýkoři. Obě cesty se „vedle
Kopanin“ nedaleko výhledu na Alpy sejdou. Značení je dobré, přivede vás až do
Skorotic. Ze Skorotic po modré až do Nedvědice.
V cíli budete jistě dříve, ale pozor, čekáme do 18.50 h.

