
10. cyklovýlet – 8. září 2020 

 

K hodnocení našeho desátého letošního kolovýletu v náhradní trase použiji citát z perel naší 

kinematografie: "Inu, milí kolegové, nepotěšili jste mě, ale ani já Vás nepotěším!“ Do našeho 

plánu opět zasáhly České dráhy. Tak jsme museli okolí Turnova odložit a vrátili jsme se k trase, 

kterou jsme zahajovali náš "kalendář" loni. Srazu ve Stodůlkách na Metru v 8:45 předcházelo 

několik mailových omluv. 

Mé zlé tušení se naplnilo pár minut po plánovaném čase. Nepřišel nikdo!!! To se mi věru ještě 

nestalo - za šest let a nejméně 60 kolovýletů. Že by změna trasy, nebo ten bídák koronavir. No 

nic naplat, od metra jsem to sám napálil na Řeporyje a zahloubil jsem se do Dalejského údolí. 

Je stejně romantické jako v březnu. Pak údolí Prokopské a odtud přes Hlubočepy až k Vltavě. 

Ve Zbraslavi jsem se otočil přes most a uháněl zpátky ku Praze. Hodiny byly milosrdné, žízeň 

jsem také překonával, tak jsem minul centrum, pokochal pohledem na Hradčany a Malou 

Stranu a přes Libeň a Vysočany dosáhl Rokytky u stadionu Pragovky. 

S hladem a žízní jsem záhy ve zdejší hospodě skoncoval. A jak jsem byl posilněn, tak jsem to 

natáhl až k domovu. Ujeto celkem 59 km. S Vaším laskavým svolením zapisuji do našeho 

kompjútru - mám letos již 622 km. Příští jedenáctý kolovýlet plánuji na čtvrtek 24. září a dáme 

si opravdu to střední Pojizeří, od Turnova na Malou Skálu a zpátky přes Klokočské skály na 

vlak do Turnova. 

Ivan Liška 

 

Ahoj Vám všem, jelikož občas selžu a nečtu včas maily, jaksi mě ušla změna trasy úterního 

výletu. Chtěl jsem nehlášen překvapit především Ivana, a tak jsme čekali s kamarádem 

Pepíkem Koutným v Turnově na nádraží na příjezd těch z Vás, kteří jste lačnili po výletu podél 

Jizery a okolí. Marně  Rychlík dorazil, vystoupil však pouze jeden cyklista, evidentně jiného 

data narození. 

Vyrazili jsme proto sami, bez Ivanova vedení. Nemělo to samozřejmě Ivanovu úroveň 

přípravy, přesto to byl krásný výlet. Stálo to za to. Malá Skála, pak do kopců směrem na Suché 

Skály, Skalní město, ani jsem nesledoval, kudy nás cesty vedly. Zpět opět přes Turnov, 

Příšovice, kolem písáků do Doubravy. Samotářskou akci jsme ke konci proložili koupelí 

v Jizeře u Svijan po 45 km. 

Václav Čermák 
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