ORLICKO – BROUMOVSKÁ POUŤ (volně po stopách A. Jiráska)
Po loňské máchovské premiéře putování z Mělníka do Herlíkovic v Krkonoších znovu pořádáme ekumenickou pěší
pouť. Tentokrát přes Orlické hory na Broumovsko (24.7.-1.8.) (viz mapa) a je možné jít jen část cesty (na rozcvičení jsou
v plánu kratší cca 15 km etapy). Půjdeme volně po historické Jiráskově cestě. Sejdeme se v sobotu 24.7. kolem poledne
na nádraží v Ústí nad Orlicí a přes Letohrad zamíříme do Kunvaldu, kde byl založen první sbor Jednoty Bratrské. Dále
plánujeme cestu přes komunitní místo Neratov. Místní sdružení pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí
na obnově poutního místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice. Neratov je inspirativní i pro Herlíkovice a Horský
domov, pokud by se podařilo realizovat jako přidanou hodnotu k nárustu ubytovaných turistů alespoň malou část
komunitních aktiv Neratova. Pro službu církve by taková činnost, třeba jen sezonní, v duchu herlíkovických tradic
farmaření a dobrovolnictví na zdejších loukách, mohla být pozitivním přínosem i vzhledem k ekologickému prohlášení
synodu. Z Neratova půjdeme delší trasu po hlavním Orlickém hřebeni a pak krátce přes Polsko na Broumovsko, kde
chceme věnovat víkend prohlídce originálních kostelů.
SOBOTA 24. 7. – ÚSTÍ NAD ORLICÍ – LETOHRAD (15 km) Start kolem poledne z vlakového nádraží v ÚSTÍ n/O, případně v 15h
na zastávce Dolní Libchavy (cesta o 2km kratší), kdo by se chtěl
vyhnout pochodu přes město. Oběd v centru města. Start směrem
na Letohrad podél Tiché Orlice – možnost koupání. Večer nocleh na
katolické faře v Letohradu.
NEDĚLĚ 25.7. - LETOHRAD – KUNVALD (16 km)
Ráno nedělní bohoslužba v evangelickém nebo katolickém kostele.
Odchod směr Kunvald (po cestě osvěžení v Divoké Orlici) – prohlídka
Domku na Sboru – kde vznikla Jednota Bratrská. Spaní na ovčí farmě v Kunvaldu.
PONDĚLÍ 26.7. KUNVALD – NERATOV (15 km)
Cesta lesem po hřebenovce mezi pevnůstkami, prohlídka pěchotního srubu. Cíl komunitní centrum Neratov –
prohlídka. Nocleh ještě nezajištěn (pod širákem či stanem v lese).
ÚTERÝ 27.7. NERATOV – HŘEBEN ORLICKÝCH HOR (CHATA NA ŠERLICHU) (20,6 km)
Výstup na hřeben Orlických hor – putování po vrstevnici až k horské Masarykově chatě na Šerlichu – možnost ubytování
cca 500 Kč/ osobu se snídaní– viz ceník www.ubytovani-serlich.cz nebo volně v lese (stan).
STŘEDA 28.7. ŠERLICH – přes POLSKO – kopec RUS (17,4 km)
Přechod přes Polsko, přes lázeňské město Duszniky – Zdroj, spaní volně v přírodě před vstupem do NP Stolové hory.
ČTVRTEK 29.7. RUS – na státní hranici u POLICSKÉ STRÁNI (12 km) + více km s prohlídkou STOLOVÝCH HOR.
Pokračování směrem na hranici přes Stolové hory, spaní v přírodě již na českém území - možné dojít až do Martínkovic.
PÁTEK 30.7. HRANICE – MARTÍNKOVICE (BROUMOVSKO) 7 km +
více km s prohlídkou kostelů
Sestup do ubytování na staré faře v Martínkovících. Odpočinek a
bez zátěže malá prohlídka krajiny Broumovska a návrat zpět na faru.
SOBOTA 31.7. prohlídka kostelů (okruh 20 km) – OTOVICE,
ŠONOV, BROUMOV večer zpět do MARTÍNKOVIC
Okruh po kostelní krajině Broumovska nalehko s návratem zpět.
NEDĚLE 1.8. – MARTÍNKOVICE – BROUMOV (5 km)
Bohoslužby v klášteře v Broumově nebo v některém z kostelů v okolí – odjezd domů z Broumova
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