
ZPRÁVA Z CYKLOVÝLETU – 19. ČERVNA 2019 

 

Milí sportovní přátelé, koloturisti a organizátoři ze Seniorfitnes! 

I osmý letošní kolovýlet se vydařil, dojeli jsme ve zdraví do Českého Brodu a teprve na 

železniční stanici v Klánovicích nás zastavil prudký liják, který přišel z Horních Počernic 

(budeme si to pamatovat). Trochu nás to při návratu zdrželo, ale přežili jsme to a nezmokli. 

Celkem jsme ujeli 72 km, tedy plánovanou kilometráž jsme bohatě překročili. Celkem máme 

za letošní půlrok ujetých 512 km, což je náš prozatímní rekord! 

Od Rokytky ve Vysočanech jsme popojeli po "Bémově" milionové cyklostezce přes Hloubětín 

až do Kyjí. Odtud jsme vystoupali k nové rozhledně "Doubravka" v lokalitě Černý Most. 

Stavba je to krásná, leč trochu se to s námi prohýbalo, tak jsme byli rádi, když jsme byli zase 

dole. Pak jsme to vzali přes Dolní Počernice, Dubeč, Koloděje, Stupice a Sibřinu do Křenic, 

kde jsme poprvé svlažili své vyschlé útroby. 

Před Březí se k nám přidal náš nový spolujezdec Pavel. Ten nás protáhl Radošovickým lesem, 

kolem koupaliště Jureček, potom pod černokosteleckou silnicí dále směrem od Říčan. Projeli 

jsme Svojetice, Louňovice až do Jevan. To už byl čas k obědu. 

Zpátky jsme vyrazili přes Kozojedy až k údolí Šembery a podle jejího toku k Českému Brodu. 

Cestu absolvovali Květa, Fanda, Lenka, Petr, Pavel a já. Návrat kolem 17:30 h - jak kdo, podle 

místa bydliště. 

Domluvili jsme se, že počátkem prázdnin si uděláme ještě jeden kolovýlet, a sice ve středu 

3. července. Naším cílem budou trosky hradu Sion 

Srdečně zdravím! 

Ivan Liška 

 

 

Domluvili jsme se, že počátkem prázdnin si uděláme ještě jeden kolovýlet, a sice ve středu 

3. července. Náš cíl bude hrad - spíše trosky hradu Sion (poslední bašta Jana Roháče z Dubé), 

kam se dostaneme podle Vrchlice od Kutné Hory (přes Malešov - to kdyby nás někdo hledal 

po cestě). Přesný odjezd ještě vyhlásím, ale nejraději bych zvolil cestu spěšným vlakem 

z hlavního nádraží do Kutné Hory a pak už kolmo. 

Děkuji Vám za pozornost, radujme se z osmi krásných výletů, množství poznaných hezkých 

míst a velkého počtu ujetých kilometrů. Lenku bych poprosil, zda nemá tu brožurku z rozhledny 

Doubravka, že by mi její obrázek naskenovala a poslala mailem, abychom náš osmý kolovýlet 

lépe zdokumentovali. Nazdar ve středu 3. července, jak jsem nyní zjistil v 7:45 h na hlavním 

nádraží u pokladen - náš spěšný vlak odjíždí v 8:03 h a v Kutné Hoře je za necelou hodinu! 

Srdečně zdravím! 

Ivan Liška.  


