Klub českých turistů KOSTOMLATY
ve spolupráci s Obcí Kostomlaty n/L., KČT Říčany
a Pivovarem Nymburk
Vás zvou na
4. ročník turistického pochodu

STEZKOU BOHUMILA HRABALA,
který se bude konat v sobotu 8. června 2019.
Start:
50 km žst. Lysá nad Labem:
35 km žst. Milovice:
25 km žst. Lysá nad Labem:
19 km žst. Třebestovice:
10 km žst. Kostomlaty n.L.:

5,30 – 7,00 hod.
6,00 – 7,40 hod.
7,00 – 9,30 hod.
7,00 – 9,30 hod.
8,00 – 10,15 hod.

Trasy: 50 km: Lysá n/L – Káraný – Sojovice – Stará Lysá – Lysá n/L a dále jako „25 km“
35 km: Milovice – Ostrá – Litolský most – Kersko – Písty – Nymburk
25 km: Lysá n/L – Litolský most – Kersko – Písty – Nymburk
19 km: Třebestovice – Kersko – Písty - Nymburk
10 km : Kostomlaty n/L – sokolovna – Labská cyklos. – Kostomlátky – Nymburk
Všechny trasy vedou po turistických značených cestách a lze na nich plnit podmínky turist.
odznaků „200“, „IVV“ a „Labský Milník“.
Startovné: na trase 50 km: 40 Kč, ostatní trasy: 30 Kč.
Sleva pro členy KČT a děti do 15 let: 5 Kč.
Občerstvení: na trasách z vlastních zásob a v restauracích
Mapa: doporučujeme tur. mapu Nymbursko 1:40 000
Odměna: pamětní list, sladká odměna, razítka do turist. záznamníku a příjemné zážitky

Cíl: v areálu Postřižinského pivovaru v Nymburce od 10,00 do 18,00 hodin, kde bude
možné absolvovat prohlídku pivovaru, a to v 11,00 hod., 13,00 hod. a 15,00 hod.
Prohlídka trvá 60 minut, cena je 80,-Kč/os.
Upozornění: - pochod se koná za každého počasí
- trasu absolvujete na vlastní nebezpečí
- účast dětí je v doprovodu dospělé osoby
- tužku sebou na opis kontrol

Informace: Zdeněk Duběnka, 9. května 89, Kostomlaty nad Labem
tel. 606 132 881, email: turistlabe@email.cz
Na Tvoji účast se těší pořadatelé.

