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P O C H O D U

KATOVSKÁ TŘICÍTKA – 25. 9. 2010
POPIS TRASY NA 30 KM
Ze stárkovského náměstí jdeme společně s trasou 15 km po modré turistické značce po silnici směr
Červený Kostelec. Asi v polovině „Pražské“ ulice odbočíme vlevo, pěšinou se dostaneme k potoku,
u stavení čp. 47 přejdeme potok a kolem hrádku vystoupáme na Pustiny. Odtud jdeme stále po
modré lesem a přes pastviny pod Turov. Zde přejdeme na zelené značení, vystoupáme pod vrchol,
(vpravo) obejdeme kopec a pak se opět napojíme na zelené značení. Po něm sejdeme dolů až na
asfaltovou silnici (1), na ní se dáme vpravo a nahoře na křižovatce vlevo směr Červený Kostelec. Za
zatáčkou jdeme vpravo na lesní cestu, kterou dojdeme nad Chlívce, zde se rozloučíme s trasou
15 km. Dál pokračujeme stále po zelené kolem Švédského vrchu ke Kryštofovým kamenům. U nich
jdeme vlevo pěšinou kopcem dolů na Odolov. Odtud se vydáme po vlastním značení po hlavní
silnici do Petrovic, kde přejdeme na červené turistické značení. Za touto obcí značení opouští silnici
a vede zkratkou na náměstí do Malých Svatoňovic (2). Z něho jdeme nahoru po červené na Paseky.
(Pozor na odbočku pod Pasekami, nepřehlédněte ji, červené značení se zde rozdělí – jedno vede
prudce vpravo (3) a po lesní cestě stoupá vzhůru na Paseky, druhé pokračuje dál rovně až do
Trutnova.) Z Paseky se dáme po zelené a jdeme kolem Žaltmanu (kdo bude mít ještě dost sil, může
navštívit rozhlednu na Žaltmanu) na „panskou cestu“. Na ní se dáme vlevo po červeném značení
směrem na Odolov. Na rozcestí pod Kolčarkou cestu na Odolov opustíme a po červené jdeme vlevo
dolů (4), (blátivou) pěšinou a pak širokou lesní cestou se dostaneme na asfaltovou cestu v lese. Po
ní se vydáme vpravo po vlastním značení směrem na Jívku. Ujdeme asi 1 km a dáme se vlevo
k chatové oblasti. Před ní odbočíme vpravo a jdeme přes lávku k rybníku „Buchťák“. Na cestě nad
pláží jdeme vlevo, rybník obejdeme a dostaneme se na silnici. Po ní se vydáme vpravo do Jívky k
penzionu u Kobrů (5), kde jdeme vlevo. Tady se setkávají všechny trasy a dál pokračují společně,
proto žádáme účastníky pochodu o opatrnost a ohleduplnost. Po bíle značené cyklotrase, polní a pak
lesní (rozmáčenou) cestou dojdeme na pastviny. Na nich jdeme vpravo a pod vedením vysokého
napětí se vydáme k vrchu Šibeník (6), kde nás již netrpělivě očekává kat. Kolem kapličky a
Křížovou cestou sejdeme ke kostelu a pak na stárkovské náměstí. Po něm se dáme dolů k hospodě.
Pěšinou vedle hospody sejdeme na silnici, přejdeme na druhou stranu a na křižovatce se dáme
vpravo, směr Police nad Metují. Vystoupáme do cíle pochodu, který je v Táboře pod Vysákem,
tam jsou připraveny diplomy a je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.
Každý účastník pochodu startuje na vlastní nebezpečí!
Informace na č. tel. 605 926 479

V prostorách tábora a na náměstí bude dále probíhat:
Vepřové hody.
Polská kuchyně – bezplatná ochutnávka polských jídel.
13-14 hod. dojezd Veterán rely s následnou výstavou vozidel.
15 hod. na náměstí „STARKSTADT 1938“ – rekonstrukce bitvy z druhé světové války.
Vstupné 50,- Kč dospělí, 20,- Kč děti.
20 hod. posvícenská taneční zábava, hraje hudební skupina „Kat band“ ze Stárkova.
Vstupné 30,- Kč.

