
Klub českých turistů Bohuslavice nad Úpou 
pořádá v sobotu dne 16. dubna 2022    

42. ročník turistického pochodu 

 

JJaarrnníí ttřřiiccííttkkaa 
 

Trasy:  pěší 8, 15, 25 a 35 km,  cyklo do 75 km  

 

Prezentace: dne 16. dubna 2022 od 6,30 hod. na hřišti TJ v Bohuslavicích nad Úpou 

 

Start a cíl: 1)  Bohuslavice nad Úpou, hřiště TJ dne 16. dubna 2022 od 6,30 do 10,30 hod.,   

                         cíl hřiště TJ do 17,00 hod.   

2) z libovolně zvoleného místa do libovolného cíle s průchozím místem přes Bohuslavice nad 

Úpou v době konání pochodu  

 

Jak se k nám dostanete: autem         – silnice č.14   Trutnov - Náchod 

                                          autobusem – linky 640376, 690310 a 690320 

 

Ubytování: pro předem přihlášené ve vlastních spacích pytlích v kabinkách na hřišti TJ před i po pochodu 

                     

Propozice a informace: Jaroslav Teichman, Tichá 527, 541 02 Trutnov 4 

                                         domů   723 740 985, do zaměstnání   499 852 141 

                                        http://www.bohuslavaci.eu 

                                        e–mail: bohuslavaci@volny.cz  nebo lada.skop@email.cz 

Různé: 

 batohy uschováme v místě startu 

 pochod se jde za každého počasí, účastníci startuji na vlastní nebezpečí 

 při pochodu lze plnit podmínky oblastních odznaků: Bohuslaváci, Cestami spisovatelů, Hory a 

vrchy severovýchodních Čech, Krajem tří řek, Krkonoše, Křížem krážem královskými 

věnnými městy, Podkrkonoší, Po stopách bojů 1866, Sv. Jan Nepomucký v severovýchodních 

Čechách a Dolním Slezsku (všechny záznamníky v prodeji na startu), dále lze zakoupit dřevěné 

turistické známky: Čížkovy kameny, Gablenz, Letní sraz Královehradecké oblasti a Trutnov a 

turistické vizitky: No. 2494 Bohuslavice nad Úpou, No. 2497 Čížkovy kameny a No. 3568 

Železniční viadukty v Trutnově – Poříčí, k dispozici jsou také pohlednice Bohuslavic nad Úpou, 

Čížkových kamenů a letecká mapa Čížkových kamenů 

 

Prosíme všechny účastníky akce, aby při procházení tras na Čížkových kamenech neničili značení 

trailových tras, zejména pak ty, které upozorňují na souběh tras nebo křížení tras. Tyto značky slouží 

všem a upozorňují na zvýšené nebezpečí střetu pěších turistů s trailisty! 

 

Naše další akce: Šmajd naším okolím   20. srpna 2022 

                             Pojďte s námi              29. října 2022 

                             Silvestrovský výšlap   31. prosince 2022 

 

Naši sponzoři: Město Trutnov 

                          POLYTEX Malé Svatoňovice      

   

                                   Do jarní přírody zvou a na Vaši účast se těší  Bohuslaváci 
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