Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają szlaki turystyczne, unikają dróg asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieżkach i drogach leśnych lub po łąkach, a nawet torem kolejowym – nie stronią od rozległych widoków, miejsc urokliwych i ciekawostek krajoznawczych. Bywa, że dla urozmaicenia lub skrótu droga wiedzie przez chaszcze lub na przykład
torem kolejowym.

Trasa piesza Przykra ścieżka:
długość: ok. 15,5 km, najwyższy punkt: 750 m (Wysoka),
najniższy punkt: 415 m. (Šonov), podejścia: chyba z 650 m, zejść tyle samo (start = meta),
szata roślinna: bujna i urozmaicająca wędrowanie, miejscami może stawiać zaciekły opór,
chaszczowanie: niewiele ale może być konkretne – trasa wiedzie w zasadzie dobrymi drogami asfaltowymi lub gruntowymi i ścieżkami, ale nie tylko: wiedzie też granicą państwową
(patrz niżej),
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru oraz odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów, mogą przydać się parasole i lornetki.
Prawie cała trasa wycieczki wiedzie po terytorium Republiki Czeskiej, więc dokumenty
graniczne (paszporty lub dowody osobiste) są niezbędne.

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce
pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
organizator wędrówki i prowadzenie:
Jan Zasępa
zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)

Więcej informacji w szczegółowej zapowiedzi:
http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20150711
Zdecydowanie warto przeczytać ją i obejrzeć przed wycieczką!

Na pierwszej stronie: północna wieża kościoła w Szonowie (zdjęcie z roku 2009).

Spotkamy się w sobotę, 11. lipca 2015
o godz. 10:00
przy kościele w Szonowie.
Samochody jak zwykle proszę ustawiać oszczędnie.

Dojazd własnym sposobem, na przykład samochodami. Zalecamy oczywiście niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie każdego wolnego kolejnym uczestnikiem
wspólnego wędrowania.
Parking niestrzeżony i darmowy. To po prostu łąka przy kościele, która tego dnia
powinna być wykoszona w związku z wieczornym koncertem.

TRASA:

Ogniska w planie nie ma, ale są w planie inne popasy.

Šonov – U Farářů – Vysoká skála – Przełęcz pod Słoneczną Kopą
– skraj kamieniołomu – Czarna (Mez) – Głowy – Wysoka – Włodarz
– Homole – Šonov

Koncert. Zamiast ogniska tym razem (po raz kolejny) proponujemy koncert w kościele w Szonowie. Wstęp płatny ‘co łaska’ w dowolnej walucie – do skarbonek.
Chętni mogą wydrukować swoje miejscówki i położyć w kościelnych ławkach przed
wyjściem na trasę.

Nieczynny kamieniołom melafiru nad Świerkami

Na trasie między innymi:
• wspomnienia przeszłości chlubnej i przykrej,
• barok nadal wymagający remontu a w nim koncert (po wycieczce),
• drogi twarde, miękkie, grząskie i brak dróg,
• drogi prostopadłe do poziomic, drogi równoległe do nich i drogi o bocznym
przechyle,
• pastuszki elektryczne w różnych wersjach,
• bure skały i gleba,
• owoce leśne,
• granica państwa prawie naturalna i już nie pielęgnowana,
• granica państwa i urządzenia graniczne (w tym relikty 'granicy przyjaźni'),
• nadgryziony zębem czasu pomniczek wojenny,
• nieczynny kamieniołom (a może kąpielisko?),
• widok na Góry Stołowe i Góry Sowie,
• prawie wulkan a jednak nie-wulkan,
• architektura regionalna,
• 'ślepa kiszka republiki'.

Krowy wysokogórskie (prawie 750 m n.p.m.)

Wycieczkę zakończymy w miejscu startu około godziny 17:30 tego samego
dnia (jak dobrze pójdzie). Potem chętni mogą zostać i wysłuchać koncertu.
Skąd nazwa wycieczki?
W tej części Gór Kamiennych (właściwie w całych Górach Suchych) granicę państwową poprowadzono w taki sposób by chodzenie nią obrzydzić (w końcu granica
nie służyła dawniej by ją deptać). My jednak nie damy się!

