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Na náměstí v Brandýse n/L. nás z autobusu vystoupilo sedmnáct. Startovní foto, které je 

tradiční záležitostí naších výšlapů, jsem plánoval na náměstí u moderně řešené kašny, která 

stojí za pozornost. Sobotní trhy, které se zde po dlouhé době konaly, můj úmysl zhatily. Pohled 

na kašnu s pozadím radnice a pěkně upraveného náměstí byl vymazán záplavou stánků 

obklopujících nejen kašnu ale i náměstí. 

Prohlídka náměstí tudíž odpadla a rychle jsme se vydali k zámku, kde jsme udělali skupinovou 

fotografii na pozadí zámku. Následovala procházka Zámeckou zahradou a následně i k zámku 

přiléhající Zahradou na valech, kde jsme pozorovali hejno pávů. Ze zahrad a zámecké rampy 

je pěkný výhled na Starou Boleslav, na most přes Labe, zdymadlo, vodní elektrárnu a kanál 

pro vodní slalom. Od zámku jsme sešli na cyklostezku k Labi a podél Labe pokračovali (po 

modré TZ) směrem k Lázním Toušeň a k Čelákovicím. V polovině naší cesty podél Labe jsme 

se zastavili u kiosku nabízejícího příjemné posezení a občerstvení. 

Naše cesta po cyklostezce pokračovala až k moderně řešené, vysoko nad hladinou Labe 

zavěšené, lávce. Zde jsme od cyklostezky odbočili a po příjemných lesních pěšinkách došli na 

cestu (po modré TZ) vedoucí mezi jezery a jezírky (kde se na některých místech těží léčivé 

bahno pro Lázně Toušeň) na okraj Čelákovic a po dalším kilometru cesty parkem a po navigaci 

Labe jsme odbočili do středu města. Na náměstí u kašny (jak jinak) jsme zakončili svoji 

polabskou pouť cílovou fotografií. Zde jsme se rozešli a prohlídku města, případné nákupy, či 

občerstvení si každý zajistil podle přání. Vlaky z Čelákovic do Prahy jezdí asi v půlhodinových 

intervalech. 

Počasí, které je v posledních dnech velice vrtkavé, nám nad očekávání meteorologů přálo. 

Sluníčko hřálo, silný vítr, který slibovala předpověď, se nekonal a déšť se nám vyhýbal – jarní 

příroda se naplno zazelenala, na hladině vodní ptáci se svou drobotinou,modrá obloha s kupami 

bílých oblaků, přátelská atmosféra – co víc si přát. Jedním slovem – fajn vycházka! 

Zdraví a krásné dny přeje 

Honza 


