
ZPRÁVA Z CYKLOVÝLETU – 5. ČERVNA 2019 

 

Milí přátelé, spolujezdkyně a spolujezdci, organizátoři Senior fitnes! 

Podávám zprávu z již sedmého letošního cyklovýletu. Cílem bylo projet částí Poohří 

a proniknout i do Českého Středohoří. Plán to byl vskutku nebetyčný, jak se ukázalo později 

i téměř nesplnitelný. Do ohlášeného Košťálova a na stejnojmenný loupežnický hrad jsme už 

nestačili dorazit, a i tak jsme se domů dostali až po osmé hodině večerní. 

Hned ráno ohlásila Květa nečekané technické problémy. Eva jí hned poskytla účinnou pomoc, 

i tak však obě dorazily na Roudnické nádraží s hodinovým zpožděním. A to bylo znát. 

Roudnicí jsme se pak prostoupali přes Podlusky a další obce až do slovutné Budyně nad Ohří. 

Objeli jsme krásný vodní hrad a vydali se po nádherné lesní cyklostezce až do Libochovic. 

Mimochodem, ta šestikilometrová jízda po hlaďoučké, květy olší vystlané mlatové cestě lesem 

a nádhernou přírodou až do Libochovic, by si zasloužila návrh na ocenění nejlepšího 

cykloúseku v našich zemích. 

Z Libochovic jsme zvolili opět cestu přírodou, projeli krásnou vesnicí Slatina až po bájný hrad 

Házmburk. Všichni čtyři (Květa, Eva, Fanda a já) jsme pak statečně vystoupali až do výšky 

418 m n. m. Čekal nás úchvatný hrad z obdivuhodného čediče, ale také překrásný výhled do 

širokého okolí české kotliny. Výšlap i výtlak byl náročný fyzicky i časově. A tak poněkud 

zpožděni jsme pokračovali v plánované cestě do Třebenic. 

V pozdním parném odpoledni jsme se občerstvili v místní radniční hospodě. Současně jsme se 

ale rozhodli, že dále již pokračovat nebudeme a vyrazíme nejbližší cestou do Lovosic na 

nádraží. 

Povedlo se, v Lovosicích jsme byli zakrátko. Nikoliv však vlak. Ten v den výletu nejel už tři 

hodiny. Na nás se však konečně usmálo štěstí - nečekali jsme dlouho a elefant přece jen přijel. 

Do Prahy jsme se dostali po sedmé hodině večerní. 

Výlet byl nádherný, ztráta času i dlouhé stoupání na hrad nás nepoškodilo. Jen po trase výletu 

jsme ujeli 50 km, další kilometry pak na příjezdu a dojezdu domů. Příští výlet bude opět ve 

středu 19. června. Trasu i místo odjezdu včas ohlásím. 

Srdečně Vás zdraví Ivan Liška 


