
 
 
 
 
 
 

Prezentace
10 km     n
15 km     nádraží
21 km     nádraží ČD Čelákovice                 
30 km     nádraží
50km      nádraží 
Trasy:  
10 km –
15 km –
21 km –
30km –

50km –

Cíl: restaurace Grádo
 

Startovné:
                 
Odměna:
 
Informace
               
 

Občerstvení z vlastních zásob nebo v restauracích a obchodech po trase pochodu. Účast dětí v doprovodu 
dospělé osoby nebo vedoucího oddílu. Pochod se 

ve spolupráci s

Prezentace: 
10 km     nádraží ČD Čelákovice                 
15 km     nádraží ČD Čelákovice                 0
21 km     nádraží ČD Čelákovice                 
30 km     nádraží ČD Čelákovice                 0
50km      nádraží ČD Čelákovice                 0
Trasy:   

– žst. Čelákovice 
– žst. Čelákovice 
– žst. Čelákovice 
– žst. Čelákovice 

Káraný –
– žst. Čelákovice 

Nový Vestec 
restaurace Grádo

 
Startovné: trasa 10
                   trasa 50
Odměna: pamětní list, razítko pochodu, IVV,

Informace: Zdeněk Duběnka, 9. května 89, Kostomlaty nad Labem
                   tel. 606

Občerstvení z vlastních zásob nebo v restauracích a obchodech po trase pochodu. Účast dětí v doprovodu 
dospělé osoby nebo vedoucího oddílu. Pochod se 

Mapa: doporučujeme turistickou mapu Nymbursko a Mladoboleslavsko,

                                      

 

ve spolupráci s
pořádají 

3. ročník turistického pochodu
Z I M

ádraží ČD Čelákovice                 
ČD Čelákovice                 0

21 km     nádraží ČD Čelákovice                 
ČD Čelákovice                 0
ČD Čelákovice                 0

žst. Čelákovice – sv. 
žst. Čelákovice – sv. 
žst. Čelákovice – sv. 

Čelákovice – sv.
– Grádo                                                                                                        

Čelákovice – sv.
Nový Vestec – Káraný 

restaurace Grádo: od 1

trasa 10 km – 30
trasa 50 km………………………

ní list, razítko pochodu, IVV,

: Zdeněk Duběnka, 9. května 89, Kostomlaty nad Labem
tel. 606 132 881, email: 

Občerstvení z vlastních zásob nebo v restauracích a obchodech po trase pochodu. Účast dětí v doprovodu 
dospělé osoby nebo vedoucího oddílu. Pochod se 

Trasu pochodu absolvujete na vlastní nebezpečí.

doporučujeme turistickou mapu Nymbursko a Mladoboleslavsko,

                                          

 

                                       

KČT Kostomlaty
ve spolupráci s Obcí Kostomlaty nad Labem

ádají v 

. ročník turistického pochodu
M N Í M

ádraží ČD Čelákovice                 
ČD Čelákovice                 0

21 km     nádraží ČD Čelákovice                 
ČD Čelákovice                 0
ČD Čelákovice                 0

 Václav – Káraný 
 Václav – Pařeziny 
 Václav – Pařeziny 

sv. Václav – 
Grádo                                                                                                        

sv. Václav – 
Káraný – Grádo                                              

od 11.00 – 20.00 hodin

30 km: členové KČT a děti 
km………………………

ní list, razítko pochodu, IVV,

: Zdeněk Duběnka, 9. května 89, Kostomlaty nad Labem
881, email: hrabstvidubenkov@email.cz

Občerstvení z vlastních zásob nebo v restauracích a obchodech po trase pochodu. Účast dětí v doprovodu 
dospělé osoby nebo vedoucího oddílu. Pochod se 

Trasu pochodu absolvujete na vlastní nebezpečí.
Na Tvoji účast se těší pořadatelé.

doporučujeme turistickou mapu Nymbursko a Mladoboleslavsko,

     

                                       

KČT Kostomlaty
Obcí Kostomlaty nad Labem

 sobotu 

. ročník turistického pochodu
M   P O

ádraží ČD Čelákovice                 09.00 – 1
ČD Čelákovice                 09.00 – 1

21 km     nádraží ČD Čelákovice                 09.00 – 11
ČD Čelákovice                 07.00 – 10
ČD Čelákovice                 06.30 – 0

Káraný - Grádo
Pařeziny – Káraný 
Pařeziny – Sojovice 
 Lysá n/L.- 

Grádo                                                                                                        
 Lysá n/L. –

Grádo                                              
.00 hodin 

: členové KČT a děti 
km………………………...….

ní list, razítko pochodu, IVV, 200,

: Zdeněk Duběnka, 9. května 89, Kostomlaty nad Labem
hrabstvidubenkov@email.cz

Občerstvení z vlastních zásob nebo v restauracích a obchodech po trase pochodu. Účast dětí v doprovodu 
dospělé osoby nebo vedoucího oddílu. Pochod se koná za každého počasí, proto se podle toho oblečte a obujte. 

Trasu pochodu absolvujete na vlastní nebezpečí.
Na Tvoji účast se těší pořadatelé.

doporučujeme turistickou mapu Nymbursko a Mladoboleslavsko,

                                        

KČT Kostomlaty 
Obcí Kostomlaty nad Labem

sobotu 26. 1. 201

. ročník turistického pochodu
O L A B

11.00 hodin
11.00 hodin
11.00 hodin
10.00 hodin
08.00 hodin

Grádo 
Káraný - Grádo
Sojovice – Nový 
 Stará Lysá 

Grádo                                                                                                        
– Benátky n/J. 

Grádo                                              
 

: členové KČT a děti 25,-Kč
…..….. 50,-

200, Labský milník a

: Zdeněk Duběnka, 9. května 89, Kostomlaty nad Labem
hrabstvidubenkov@email.cz

Občerstvení z vlastních zásob nebo v restauracích a obchodech po trase pochodu. Účast dětí v doprovodu 
koná za každého počasí, proto se podle toho oblečte a obujte. 

Trasu pochodu absolvujete na vlastní nebezpečí.
Na Tvoji účast se těší pořadatelé. 

doporučujeme turistickou mapu Nymbursko a Mladoboleslavsko,

 
Obcí Kostomlaty nad Labem

2019 

. ročník turistického pochodu 
B Í M 

.00 hodin 

.00 hodin   

.00 hodin 
odin 

0 hodin 

Grádo 
Nový Vestec 

Stará Lysá – Sojovice 
Grádo                                                                                                        

Benátky n/J. – Předměřice 
Grádo                                               

Kč, ostatní: 30,
-Kč 

Labský milník a něco na zub

: Zdeněk Duběnka, 9. května 89, Kostomlaty nad Labem 
hrabstvidubenkov@email.cz 

Občerstvení z vlastních zásob nebo v restauracích a obchodech po trase pochodu. Účast dětí v doprovodu 
koná za každého počasí, proto se podle toho oblečte a obujte. 

Trasu pochodu absolvujete na vlastní nebezpečí. 

doporučujeme turistickou mapu Nymbursko a Mladoboleslavsko, Mělnicko a

Obcí Kostomlaty nad Labem 

estec – Káraný -
Sojovice – Nový V

Grádo                                                                                                        
Předměřice -Sojovice 

, ostatní: 30,- Kč 

něco na zub

 

Občerstvení z vlastních zásob nebo v restauracích a obchodech po trase pochodu. Účast dětí v doprovodu 
koná za každého počasí, proto se podle toho oblečte a obujte. 

Mělnicko a Kokořínsko

- Grádo 
Nový Vestec – 

Grádo                                                                                                                                         
Sojovice – 

něco na zub 

Občerstvení z vlastních zásob nebo v restauracích a obchodech po trase pochodu. Účast dětí v doprovodu 
koná za každého počasí, proto se podle toho oblečte a obujte. 

Kokořínsko                                                                                     

                                 

                                                              

                                 

                                                              


