Vážení turisté, pěšáci, cyklisté a všichni sportovní přátelé.

Trocha historie
Ahoj přátelé, pochodníci, cyklisté a milovníci turistiky. Modrá Střelka Náchod a Sokol Havlovice pro vás připravují
už třicátý ročník akce, která vznikla v roce 1990 jako trochu recesistický nápad.
V době euforie z listopadu 1989 a podle jména tehdejšího prezidenta Václava Havla kohosi napadlo, že by se
mohl konat pochod, který spojí obce se jmény Václavice a Havlovice. Pár lidí z dětského oddílu Modrá Střelka se
domluvilo se stejně zapálenými sportovci ze Sokola Havlovice a pochod byl na světě.
12. května 1990 se tak uskutečnila akce, která překvapila, ba šokovala pořadatele, když při tehdy skromných
možnostech propagace se v cíli na hřišti v Havlovicích sešlo podle odhadů neuvěřitelných 6000 lidí. Přišli
většinou pěšky z Václavic a část přijela parním vlakem do Červeného Kostelce a pěšky pak přes Vízmburk do
Havlovic.
Bylo jasné, že akce bude pokračovat i v dalších letech a tak se vždy v první polovině května koná už třicet let
pochod Václavice Havlovice.
Politický podtext se vytratil, k pěšákům se postupně přidávali cyklisté, vznikla dnes už tradiční kontrola s
občerstvením a vystoupením kapely na Slatině, v posledních letech vznikly i okružní trasy mezi Slatinou a
Havlovicemi.
Co zůstalo stejné, je krásná jarní příroda Náchodska, Babiččina údolí i Jestřebích hor.

Co nás čeká letos?
K letošnímu jubilejnímu ročníku jsme se rozhodli ve spolupráci s železničním muzeem v Jaroměři
zopakovat jako připomínku jízdu parního vlaku!
Trasa parního vlaku a jízdní řád
Historický parní vlak pojede ráno ze stanice Jaroměř přes Českou Skalici a Starkoč do Václavic, zajede
do Náchoda, vrátí se přes Václavice do Starkoče a přes Řešetovu Lhotua Olešnici dojede do Červeného
Kostelce. V odpoledních hodinách se vrátí přes Václavice a Náchod zpět do Jaroměře. Podrobný jízdní řád
zveřejníme po doladění s Českými drahami.
Jízda parním vlakem

Vlak je určen pro účastníky pochodu – pěšáky i kočárky (kola není možno
vzít), kteří se chtějí svézt a pokračovat do Havlovic některou s
připravovaných tras. Ideální je pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny
ostatní, pro které připravujeme z Červeného Kostelce trasu
do Havlovic(cca 5 km) s Rytířskou stezkou přes hrad Vízmburk, kde
potkáte historické postavy.
Vlakem samozřejmě mohou jet i milovníci starých mašinek, kteří se
chtějí jen tak svézt.
Z vlaku je možno vystoupit na kterékoliv zastávce (Česká Skalice,
Václavice, Starkoč, Řešetova Lhota, Olešnice) a napojit se na některou z
tras pokračujících do Havlovic a Slatiny.
Rytířská stezka
Rytíři a urozené dámy Vás provedou lesem až na hrad. Budete moci střílet z luku, z
kuše i ze středověkého dobývacího stroje trebuchetu, dále mít možnost plnit kvízy,
skládat puzzle hradu a dozvíte se o historii hradu i okolních obcí.
Pokud se Vám vše podaří splnit, obdržíte razítka do itineráře a na hradě drobnou
odměnu.
Trasy
Pro ostatní účastníky, cyklisty a pěšáky, co nepojedou vlakem, budou samozřejmě připraveny obvyklé trasy z
Václavického nádraží přes Slatinu do Havlovic a okružní trasy ze Slatiny a z Havlovic. Budou vždy v kratší a delší
variantě jak pro pěší, tak pro cyklisty. Z Červeného Kostelce z nádraží povede trasa Rytířskou stezkou přes
Vízmburk do Havlovic (5km vhodná pro děti i kočárky).
Občerstvení ve Slatině a v Havlovicích
Na Slatině bude připraveno obvyklé občerstvení, pečené maso, pivo, limo apod. A zahraje nám k poslechu i tanci
oblíbená kapela Domamazec z Machova.
Občerstvení bude i na hradu Vízmburk a samozřejmě v Havlovicích.
Ve sportovním areálu v Havlovicích, kde bude cíl trasy z Václavic a start okružní
trasy je možnost i sportovního vyžití – trampolína, minigolf, dětské dopravní hřiště
apod. Budete si moci prohlédnout oblohu z dalekohledu úpických hvězdářů.
Startovné
Startovné bude jednotné 30 Kč. Každý účastník obdrží itinerář s popisem tras,
sušenku na cestu, zdarma poukázku v ceně 60 Kč na sportování v Havlovicích
(platnou do 30. 9. 2019) a v cíli pamětní list.
Jízdné
Cena jízdného v historickém parním vlaku je taky jednotná a sice 100 Kč pro dospělé, 70 Kčpro děti od 6 do 15
let, po celé délce trasy vlaku, bez ohledu na ujetou vzdálenost. Děti do 6 let a kočárky mají vlak zdarma.
Pochodníci, kteří pojedou tímto vlakem a pokračují v pochodu na některé z tras mají startovné zdarma – itinerář
a poukázku obdrží ve vlaku a sušenku na kontrole na Slatině nebo v Havlovicích.
Pro jízdenky do parního vlaku připravujeme možnost zakoupit je v předprodeji přes internet. Upřesníme zde na
webu.
Starty tras

•
•
•
•

Start pěších a cyklotras z nádraží ČD ve Václavicích od 7 do 11 h
Start okružních tras ze Slatiny od 8 h, kontrola, cíl, občerstvení do 16 h
Start z Havlovic od 8 h, kontrola, cíl, občerstvení do 17 h
Start Rytířské stezky z nádraží ČD v Červeném Kostelci od 9 do 11 h
Trasy připravujeme a povedou tak, aby bylo možno historický parní vlak po cestě vidět!
Přijďte na 30.ročník Václavic Havlovic a svezte se parním vláčkem! Sledujte webovou
stránku www.vaclavice-havlovice.cz, na kterou budeme postupně doplňovat informace.
Těšíme se s Vámi na krásné zážitky, sluníčko a dobrou náladu!
Modrá Střelka Náchod a TJ Sokol Havlovice.

