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Vybíháme z parkoviště u PENNY marketu podél garáží a po levé ruce máme

stále masokombinát. Po 500m přiběhneme na křižovatku s hlavní silnicí. Zde

pokračujeme vpravo po chodníku, do kopce až na jeho konec v ostré

levotočivé zatáčce. Odbočíme ostře vpravo a pokračujeme okolo

Kvíčerovské pekárny rovně. Až na konec asfaltové cesty. Odtud

proběhneme luční cestou pod lyžařským vlekem přes „Nebíčko“, až se před

námi objeví osamocená usedlost bývalého mlýna. S budovou stále po pravé

ruce těsně lemujeme plot a přes lávku se přeneseme až na druhý břeh

potoka Dunajky. Velmi prudkým krátkým stoupáním, lesní cestou se

vyšvihneme po zelené turistické značce až k místu „U anděla“. Míjíme sochu

anděla a po okraji lesa mírným stoupáním stále rovně směrem ke stolové

hoře Ostaš. Až narazíme na cestu, uhneme po ní vlevo, až k asfaltové silnici.

Zde budeme pokračovat vpravo, již po asfaltu, do mírného kopce až k

parkovišti, ze kterého se vydáme vpravo podél plotu k hospůdce. Za

dětským hřištěm uhneme vpravo po červené turistické značce a lesem

ztratíme metry. Zhruba v půlce klesání míjíme studánku – pokračujeme stále

rovně až k prvnímu stavení. Zpočátku kolem ohrady a poté již mezi ploty

doběhneme po šotolině až na asfaltovou cestu, kde odbočíme vpravo

nahoru do kopce. Přiběhneme do ostře se kroutící zatáčky směrem vpravo,

ale my se vydáme vlevo přes louku směrem k několika málo stromům, okolo

kterých proběhneme. Za mírného klesání přiběhneme až do obce Bukovice.

Překonáme malý mostek a za mostkem se uhneme vpravo po asfaltové

silnici. Po chvíli opět spatříme bývalý mlýn. Za úplně posledním domem bude

po levé ruce malá luční pěšinka, po které se vydáme. Vede souběžně

s cestou, po které jsme běželi na začátku. Opět podběhneme lyžařský vlek a

pokračujeme dál až ke stromořadí, před kterým se dáme vpravo. Cesta se

nám rozšíří a okolo víceúčelového sportoviště doběhneme zpět na

parkoviště u PENNY.
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