
ZIMNÍ POCHOD ČESKÝM RÁJEM 2021 

Březina – Valečov - Březina 

UPOZORŇENÍ: 

Rádi bychom pochod uskutečnili, ale vše se bude odvíjet od vládních nařízení. 

Propozice se mohou změnit dle aktuální covidové situace v daném termínu.  

Počet účastníků je omezen! 

Popis trasy 
Jde se většinou po turistických značených cestách z Březiny s cílem opět v Březině (Březina u Mnichova 
Hradiště, okres Mladá Boleslav). Trasa je dlouhá cca 17 km. Všichni účastníci obdrží při registraci v den 
pochodu podrobný popis trasy a záznamník kontrol. 

Trasa vede z Březiny přes Olšinu, Valečov, Příhrazy a zpět do Březiny. 

Upozorňujeme, že trasa je náročnější (schody, prudší sestupy). 

Start pochodu 
Individuální start se uskuteční v sobotu 20. 2. 2021 v rozmezí 9:00 – 10:30 hod. od vlakové stanice 
Březina nad Jizerou. 
 
Před samotným startem se každý účastník musí registrovat. Registrace probíhá od 9:00 do 10:30 hod. u 
vlakové stanice Březina nad Jizerou. Při registraci každý účastník odevzdá podepsané prohlášení 
(prohlášení účastníka je možné si vytisknout na webových stránkách www.nelelkuju.cz nebo obdržet při 
registraci). Na startu bude pro účastníky zdarma připraveno malé občerstvení. 

Cíl pochodu 
Cíl pochodu bude upřesněn dle aktuální covidové situace. 
Časový limit pro úspěšné dokončení pochodu je do 18:30 hod.  

Startovné 
Dobrovolné cílovné. 

Povinná výbava 
reflexní prvky 
nabitý mobilní telefon 
tužka nebo jiná psací potřeba 
pro jistotu čelovka nebo baterka 

Doporučená výbava 

turistická mapa Českého ráje, vhodná turistická obuv, nesmeky, trekingové hole, obinadlo, píšťalka 
 
Co vás čeká na trase  
oheň a gulášek z kotlíku na Valečově 
krásné výhledy do kraje 
předání účastnického diplomu  
pokec s podobně „laděnými“ lidmi 

 



Přihlášení 
Z organizačních důvodů vás žádáme o přihlášení jedním z níže uvedených způsobů do středy 17. 2. 2021. 

  1/ vyplněním on – line formuláře na webových stránkách www.nelelkuju.cz 
2/ zasláním e-mailu na adresu nelelkuju@seznam.cz 
3/ zasláním sms zprávy na telefonní číslo 608 137 338 nebo 776 317 283 

Při přihlášení vždy uveďte jméno, příjmení a e-mail účastníka! 
Počet účastníků omezen! 

 

Ostatní informace  
Pochod se uskuteční za každého počasí.  
Z Turnova do Březiny můžete přijet buď autem, nebo vlakem (vlaková stanice Březina nad Jizerou). 
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