
ZPRÁVA Z CYKLOVÝLETU – 22. ŘÍJNA 2019 

 

Psal se dvacátý druhý říjnový den roku 2019 a sedm statečných kolovýletníků prohlíželo kolem 

deváté hodiny ranní hustou mlhu u počernického nádraží. Přijede ještě další účastnice? Vlak 

z Kolovrat má značné zpoždění, nervozita statečných stoupá a mlha neřídne a neřídne. Už je 

tady! Na poslední chvíli přihlášená všestranná sportovkyně a cvičitelka Marcela BG vystupuje 

z elefantu a cválá s kolem do schodů jako za mlada. Přestože hlavní vina leží na Českých 

drahách, všem se omlouvá za zpoždění. V tu chvíli si málokdo uvědomuje, že po pětileté šňůře 

kolovýletů se společností Senior fitnes z. s. dnes padá rekord účasti. A to prosím pěkně v čase 

– nečase, téměř na konci října a při dvanáctém letošním kolovýletě. Statečných je v tu chvíli 

nikoliv sedm, ale hned osm! 

Povzbuzeni, vyrážíme směrem na východ již osvědčenou trasou směrem na Toušeň 

a Čelákovice. Dnešní cíl je Nymburk, možná Poděbrady, možná i dále. Z Čelákovic volíme 

pravobřežní labskou cestu, čímž pádem se znovu, letos již podruhé, ocitáme v roztomilé vísce 

Byšičky. Všichni oceňují malebné urbanistické uspořádání obce podle myšlenek hraběte Šporka.  

Jedeme dál směrem na Lysou, mlha neustupuje a na pokrývkách hlav se nám usazují kapky. 

Pomalu ale jistě oblepujeme naše oře jemným pískem polabských cest. Míjíme Ostrou, 

Kostomlátky a blížíme se k Nymburku. To jsme již oslabeni o Riu a Lenku, které musely dnešní 

kilometry zredukovat z rodinných či jiných důvodů. Cesta se přece jen protáhla, a tak lačně 

vstupujeme do útulné hospůdky U Gregorů poblíž nymburského náměstí. Obsluha rychlá, pivo 

zdatné postřižínské, krmě posilující. 

A tak s nabranými silami vyrážíme dál proti proudu Labe. Proletíme poděbradské přístaviště 

a blížíme se k soutoku Labe s Cidlinou. Nakonec pietně postojíme před památníkem 

staroslovanského sídliště a učiníme společné foto. Dojedeme k nádraží v Libici nad Cidlinou, 

odkud za pár minut vyrážíme na Prahu. Kolem páté se loučíme s elefantem a dojíždíme do 

svých vigvamů. 

S mírnými odchylkami jsme dnes natočili zhruba 62 kilometrů. Celkem už tak máme najeto 

721 kilometrů. Dnes byli na startu: dvě Marcely, Květa, Lenka, Ria, Zdeněk, Fanda a já. 

A nebude-li pršet nebo mrznout, stanovujeme termín letošního posledního, třináctého 

kolovýletu na 12. listopadu. 

Děkuji za pozornost a těším se, že i 12. listopadu nám počasí bude přát. Sportu a vlasti nazdar! 

Ivan Liška 


