
                                                                 TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD 
12 KM  Od sokolovny po ŽTZ vlevo přes náměstí, za radnicí značka odbočuje vpravo ke kostelu a lávce  

              přes Labe, tu přejdete a pokračujete po ŽTZ k SV. VÁCLAVU. Odtud po ČTZ směr KÁRANÉ, 

              cesta vede zpět společně s ŽTZ, po které jste přišli, za vedením vys.napětí odbočuje ČTZ vpravo a vy  

              se po ní dáte do KÁRANÉHO. V Káraném narazíte na MTZ, po které se dáte vlevo na Čelákovickou   

              lávku a přes ní po ŽTZ do cíle v sokolovně. 

 

25 KM  Od sokolovny po ŽTZ vlevo přes náměstí, za radnicí značka odbočuje vpravo ke kostelu a lávce 

              přes Labe, tu přejdete a pokračujete po ŽTZ k SV. VÁCLAVU. Odtud po ŽTZ směr SOJOVICE. 

              POZOR po přejití tratě Lysá n.L.-Mělník /asi po 300m/přejdete na MTZ do STARÉ LYSÉ. 

              Dále pokračujete po ČTZ do LYSÉ n.L. Na náměstí vpravo po ČTZ k SVATÉMU VÁCLAVU. Odtud po 

              ŽTZ přes Čelákovickou lávku do cíle v sokolovně. 

  

32 KM  Od sokolovny po ŽTZ vlevo přes náměstí, za radnicí značka odbočuje vpravo ke kostelu a lávce   

              přes Labe, tu přejdete a pokračujete po ŽTZ k SV. VÁCLAVU. Odtud po ŽTZ do SOJOVIC,  

             zde narazíte ČTZ a jdete přes STAROU LYSOU do LYSÉ n.L. Na náměstí po ČTZ směr železniční stanice 

             a dále k LITOLSKÉMU MOSTU. Zde přejdete na ZTZ a pokračujete přes PŘEROV n. L. do ČELÁKOVIC, 

             u lávky přes LABE přejdeme na ŽTZ a po ní do cíle v sokolovně.  

 

40 KM  Od sokolovny po ŽTZ vlevo na náměstí, za radnicí značka odbočuje vpravo ke kostelu, pod kostelem  

             podle náhonu až k můstku, který přejdete vlevo a po MTZ ke zdymadlu směr BRANDÝS n.L.  / bez 

             rozcestníku / a pokračujete až k tenisovým kurtům, POZOR značka pokračuje nad nimi vpravo, na   

             konci zástavby MTZ opustíte a pokračujete po cyklostezce č. 0019 silnicí k Labi /bez značení/. Dále 

             jdete podle Labe až do TOUŠENĚ, zde opět narazíte na MTZ a po ní pokračujete do BRANDÝSA n.L. 

             Vystoupáte po dřevěném chodníku k silnici, zde vlevo /bez značení / a první ulicí vpravo vzhůru, na 

             konci ulice vpravo a na druhé světelné křižovatce vpravo do ulice Plantáž k zámku, od rozcestníku   

             po MTZ na most přes Labe směr STARÁ BOLESLAV, tam až nedojdete, POZOR na mostě za plavební  

             komorou vpravo po schodech dolů, kde MTZ pokračuje, až narazíte na ŽTZ. Po ní pokračujte do 

             do SOJOVIC, zde přejdete na ČTZ směr STARÁ LYSÁ a dále do LYSÉ n.L. Na náměstí po ČTZ směr 

             železniční stanice a dále k LITOLSKÉMU MOSTU. Zde přejdete na ZTZ a pokračujete přes PŘEROV n.L  

            do ČELÁKOVIC, u lávky přes LABE přejdete na ŽTZ a po ní do cíle v sokolovně. 

 

                                                       Pochod se koná na vlastní nebezpečí účastníků.  

             AKCE BUDE UKONČENA V 17 HODIN.                                                                            ZDRÁVI DOŠLI 

             V Čelákovicích u kostela se nachází tvrz a v ní je museum - doporučujeme navštívit. 

 

 

              

 

                          


