
KAMARÁDI CEST HREJKOVICE 
zvou všechny přátele pohybu v zimní přírodě na 35. ročník pochodu  

„Novoroční Hrejkovická 20“ 
 

START: v sobotu 5. ledna 2019 před Hrejkovickou hospodou 

  od 7.30 do 9.00 hod 
 

TRASA:  Hrejkovice – Jezero – Sobědraž – Korová bouda – Varta          

přívoz pod Zvíkovem – Jickovický potok – Jickovice – Požáry – 

Olšičky – Chaloupky – Hrejkovice 
 

CÍL:   Hrejkovická hospoda 

POZOR:  na trase občerstvení a první pomoc  
 

V cíli se tradičně hraje a zpívá.  

Country bál – hraje skupina DIOGENES. 
 

Zveme Vás na hezkou procházku zimní krajinou. 
Ahoj v Hrejkovicích! 
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