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Vybíháme od víceúčelového sportoviště, které se nachází

nedaleko parkoviště u PENNY marketu. Běžíme podél masokombinátu, který

máme stále po levé ruce.Po 500m přiběhneme na křižovatku s hlavní silnicí,

kterou přeběhneme. Za silnicí se budeme stáčet vpravo a po cca 50m hned

odbočíme ostře vlevo. Poběžíme mezi domy po asfaltu a při první příležitosti

se dáme ostře vpravo do kopce. Po chvíli končí asfalt a přechází postupně

v dlážděný chodník a lesní pěšinu. Přiběhneme na rozcestí dvou pěšin.

Držíme se levé pěšiny, po které vystoupáme „starým parkem“ až na vrchol.

Asfaltová silnice nás dovede podél zahrádek až na kraj lesa k chatovému

táboru na Zděřině. Hned za ním uhneme po lesní cestě vpravo. Stále

pokračujeme po rovince k prvnímu rozcestí lesních cest. Zde se držíme

vpravo, až se dostaneme k druhému rozcestí, kde se uhneme vlevo. Stále

běžíme lesem po cestě, která nás dovede na jeho okraj, nikde

neodbočujeme. Při okraji lesa běžíme až k polní cestě, kde se stočíme vlevo

a budeme po ní pokračovat až k asfaltové hlavní silnici, kterou přetneme a

pokračujeme rovně po místní asfaltové komunikaci, která nás dovede mezi

domy. Po ostrém ohybu vlevo nás asfaltka dovede ke křižovatce, na které

se dáme vpravo a stále rovně bez dalšího odbočování. Běžíme po asfaltu

podél lesa a míjíme rybí sádky. Dostaneme se pryč z lesa a těsně před

prvním stavením je pěšinka, po které se vydáme vpravo směrem

k lyžařskému vleku. Těsně kolem dolní stanice, lyžařský vlek podběhneme,

přeběhneme dřevěný mostek a objeví se stromořadí, před kterým se dáme

vpravo. Pokračujeme stále rovně a cesta se pomalu změní na panelovou a

za chvilku asfaltovou. Proběhneme zpět k víceúčelovému sportovišti. 
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