
Pojďte s námi do Havlovic! 
Ahoj přátelé a příznivci pochodu Václavice – Havlovice! Přestože se situace vyvíjela tak, že nebylo vůbec jasné, 
jak to s pochodem a dalšími hromadnými akcemi bude, tak 16.května se uskuteční již 31.ročník našeho pochodu 
a cyklojízdy. Vše se to zatím vyvíjí dobře a omezení se pomalu uvolňují, rozhodli jsme se s oddílem Modré 
Střelky do Havlovic jet. Zároveň Vás, pěšáky a cyklisty vyzýváme: Pojďte s námi do Havlovic! 

 
Kdo chce, může s námi odstartovat mezi 8 a 10 hodinou z náchodského 
náměstí od Škvoreckého lavičky, pro nostalgiky i z Václavického nádraží 
ve stejnou dobu. 

Dostanete zde list na razítka a s jednoduchým popisem trasy. Popřípadě 
přijeďte do Havlovic kudy chcete. Po cca 20km trase můžete posbírat pár 
razítek na kontrolách, občerstvit se ve stánku na Špince, bude již v provozu 
hrad Vízmburk a v Havlovicích jako obvykle sportovní areál s občerstvením. 
Jako odměnu v cíli dostanete tradiční diplomek s datlem - maskotem 
pochodu. Startovné je dobrovolné. Věříme, že nás podpoříte. 

Krátce 

• start z Náchoda od lavičky s Josefem Škoreckým od 8 do 10 hodin 

• start z václavického nádraží od 8 do 10 hodin. 

• pěší a cyklo trasa 20 km 

• Vaše trasa do Havlovic kudy chcete max. 999 km 

• občerstvení ve stánku na Špince a v Havlovicích 

• Vízmburk - občerstvení, kapela Domamazec od 12 do 16 hod. 

• s sebou roušku a do party dezinfekci 

Trasa pro pěší 20 km 

Z náchodského náměstí vyrazíme po zámeckých schodech k zámku. Cestou Boženy Němcové (červená tur. 
značka) přes Kramolnu, rybník Piccolomini, pomníček Růženky Červené (razítko), na Špinku ke kiosku, kde 
je občerstvení a další razítko. 
Dál pokračujeme po červené k rybníku Brodský a do Červeného Kostelce, kolem nádraží (aut. i vlakového) pod 
tratí k Devíti křížům. 
Stále po červené ke hradu Vízmburku (razítko, občerstvení, kapela Domamazec od 12 do 16 hod.), odtud z 
kopce do Havlovic. Na křižovatce U Lipek rovně po modré do cíle ve sportovním areálu v Havlovicích. 

Trasa pro cyklisty 20 km 

Z náchodského náměstí vyrazíme Zámeckou ulicí kolem Déčka na zámek. Dál vlevo po cyklotrase 4095 
přes Kramolnu a dál od mateřské školky lesem po cyklotrase 4095 až k silnici. Na silnici vlevo a po cca 400 m 
vpravo po červené tur. značce k pomníčku Růženky Červené (razítko), na Špinku ke kiosku, kde je občerstvení 
a další razítko. 
Dál pokračujeme po trase 4095 k rybníku Brodský a do Červeného Kostelce. Od autobusového nádraží po 
cyklotrase 4018 k Devíti křížům. 
Stále po trase 4018 ke hradu Vízmburku (razítko, občerstvení, kapela Domamazec od 12 do 16 hod.), odtud z 
kopce do Havlovic. Na křižovatce U Lipek rovně – trasa 4094 po modré do cíle ve sportovním areálu 
v Havlovicích. 

Důležité 

Chceme vás poprosit, abyste se všude chovali s respektem k sobě navzájem a také k přírodě. Dodržujte nařízení 
vlády, protože jen odpovědnost a vzájemná ohleduplnost nám umožní nadále užívat krásné dny venku v přírodě 
na podobných akcích a dětem v létě vyjet na tábory. 

Těší se Modrá Střelka Náchod a TJ Sokol Havlovice. 

 


