Junák – český skaut, středisko Přelouč
pořádá v sobotu 9.4.2022
4. ročník turistického pochodu

START: nádraží ČD Řečany nad Labem od 7:00 do 10:20 (Staví zde osobní vlaky jedoucí po
trase Kolín – Pardubice – Česká Třebová)
OS PARDUBICE 6.38; 7;38; 9.38 – PŘELOUČ 6.52; 7.52; 9.52 – ŘEČANY 7.01; 8.05; 10.05
OS KOLÍN 6.44; 7.54; 9.44 – ŘEČANY 7.09; 8.16; 10.12
Před akcí si ověřte, zda dané spojení platí a není na trati nějaká výluka !!!
CÍL: restaurace hotelu VM Přelouč (naproti nádraží) od 11:00 do 17:30
TRASY:
Tento ročník povede nejkratší trasa rovinatým terénem Polabí kolem hřebčína Kladruby nad
Labem (památka UNESCO). Delší trasy jsou naopak vedeny jižním směrem, do přírody v oblasti
Železných hor a jejich podhůří.
13 km: Řečany n. Labem – Kladruby n. Labem – Semín – Přelouč
Na kontrole v Semíně na krátké trase 13 km bude za dobrého počasí ohýnek k opékání
špekáčků, uzeninu vlastní s sebou!
21 km: Řečany n. Labem – Zdechovice – Obří postele – Morašice – Krasnice – Sovoluská Lhota
– Brložská rokle – Brloh – Mokošín – Přelouč
24 km: Řečany n. Labem – Zdechovice – Zbraněves – K Paloukům – Obří postele – Brambory –
Semtěš – Vápenka – Sovoluská Lhota – Brložská rokle – Brloh – Mokošín – Přelouč
35 km: Řečany n. Labem – Zdechovice – Obří postele – Brambory – Semtěš – Vápenka –
Sovoluská Lhota – Urbanice – Rašovy – tvrz Svojšice – Choltice – Veselí – Klenovka – Přelouč
INFORMACE: Na startu obdrží každý účastník podrobný popis trasy. Po projití danými
kontrolami na trase obdrží každý účastník pamětní list, v cíli bude také k dispozici razítko
pochodu. Pochod se koná za každého počasí a každý účastník ho absolvuje na vlastní
nebezpečí.
STARTOVNÉ: jednotné 20 Kč
KONTAKT: Luboš Ďatko; lubos.datko@gmail.com; 723 366 096

