Prodloužený víkend v Poděbradech
Tuto cestu jsme si naplánovali částečně také proto, abychom navštívili naši milou kamarádku a
kolegyni z KČT Rožnov Milušku Vaňurovou. Po velkém zdravotním problému, který ji postihl začátkem
tohoto roku, se tam jela zotavovat do lázní. Přesto, že ji všichni přesvědčovali, ať jede do Poděbrad,
že se tam za ní chtějí vypravit, byly jen tři posádky, které tak učinily.
Ve volných červencových dnech, které bohužel částečně připadly i na neděli, od pátku 3.7 do pondělí
6. 7. se vypravili dvě posádky z CC Rožnov do improvizovaného kempu na břehu jezera. Tento
pozemek patří místnímu Yacht Club Bohemia Poděbrady a za malý, na dnešní dobu směšný poplatek
50,- Kč/ den na osobu jsme zde mohli pobýt. V ceně jsou sociálky, tekoucí voda z místní studny,
kterou nám ale nedoporučili pít a přístup k vodě. Elektrická přípojka je také možná. Parcela je
v mírném svahu, oplocená s bránou. Kolem plotu jsou na stálo umístěny karavany, do kterých jezdí na
víkendy místní jachtaři. V okolí tohoto největšího uměle vytvořeného jezera, byly další menší, ale
hůře dostupné.
Yacht club nám doporučili Pšenicovi, kteří jeli na návštěvu čtrnáct dní před námi. My jsme strávili
víkend částečně s Miluškou a také s Vídeňskými ze Znojma. Bohužel s námi nemohl jet Zbyněk
Vaňura, se kterým jsme to měli v plánu, ale dostal náhle „morybundus“.
Vezli jsme sebou kola, takže nás pochopitelně čekaly poznávací výlety okolím Poděbrad. V sobotu
jsme se vypravili směrem Nymburk až do Lysé nad Labem, nejprve po jednom břehu Labe a zpět po
druhé břehu. Bohužel mají mezi sebou mosty velké rozestupy, takže jsme nakonec ujeli 60km celkem.
Zároveň jsme navštívili Botanicus - centrum řemesel a bylinné zahrady v obci Ostré, jenž
doporučujeme, zejména s dětmi. Další den jsme dojeli až do Kolína. Cestou jsme se stavili na soutoku
Labe a Cidliny a u památníku vyvraždění rodu Slavníkovců v Libici nad Cidlinou, tam jsme se
s Vídeňskými na chvíli rozloučili. Cyklostezky jsou podél Labe udržované, terén asfalt nebo udusaná
hlína.
Poslední den nám Miluška ukázala centrum Poděbrad. Nakoupili jsme domů oplatky, popili léčivou vodu
a po obědě jsme se vypravili na cestu domů. Moc se mám tam líbilo, byla tam pohodová atmosféra a
pěkné okolí.
Doufáme, že se někdy zase do Poděbrad vypravíme, třeba na malý sraz karavanů.
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