VYCHÁZKA – 13,3 km
Itinerář – popis trasy:
Od startu se vydejte vpravo přes most přes Jizeru po červené TZ k rozcestí Káraný. Odtud
pokračujte po žluté TZ směr Toušeň. Přejděte most přes Labe a dojděte až ke křížení
s modrou TZ. Vydejte se vlevo po modré TZ. Dojděte po modré TZ na začátek Čelákovic.
Opusťte modrou a vydejte se do kopce ulicí Na Stráni až na její konec (projdete kolem
paneláků až na křižovatku s ulicí Rybářské). Dejte se vlevo ulicí Rybářská po žluté TZ. Žlutá
vás dovede do parčíku za knihovnou, kde na panelu naučné stezky „Zastavení č.24“ je K1.
Pokračujte stále po žluté TZ přes lávku přes Labe, lávku přes Grádo, kolem Lipovky, přes
rozcestí V Doubí až ke Svatému Václavu – v turistickém přístřešku za eremitáží je K2.
Dejte se vlevo po široké písečné cestě - cyklostezce č.0041, u oploceného domečku po ní
zahněte vlevo směr Grado – Čelákovice, až narazíte na červenou TZ na rozcestí Na Blatech

K3. Z rozcestí se dejte vpravo po červené až do cíle.

VYCHÁZKA – 13,3 km
Během své cesty zakřížkujte v kontrolní kartičce správné odpovědi na tyto otázky :
(POZOR jsou zpřeházené)
1. Když je to po žluté do Staré Boleslavi 14 km, jak daleko je po červené do Brandýsa n.L.?
A) 10,5 km
B) 12,5 km
C) 14,5 km
D) 16,5 km
2. Kdy byl položen základní kámen cyklistické lávky přes Labe v Čelákovicích?
A) 28.5.2012
B) 28.6.2012
C) 28.7.2012
D) 28.8.2012
3. Ve kterém roce byla postavena toušeňská lávka přes Labe (mřížková)?
A) 1999
B) 2000
C) 2001
D) 2002
4. Kdy byl uveden do provozu káranský vodovod přivádějící vodu do Prahy?
A) 1.1.1914
B) 1.1.1915
C) 1.1.1916
D) 1.1.1917
5. Ve které obci stojí dům s tímto č.p.?
A) Toušeň
B) Káraný
C) Čelákovice
D) Nový Vestec

6. doplňte, co chybí na obrázku:
A) RŮŽENKA
B) VODÁRNA
C) ROTUNDA
D) U NÁS

