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Vydejte se na kolo!
Snad všichni v posledních týdnech spolu s postupujícím rozvolněním zažíváme pocit, že nám
rostou křídla a chtěli bychom se rozletět do širého světa a okusit radosti, které nám nabízí.
Jenže ne vždy je možné prchnout na pár týdnů
k moři, a tak Vám přinášíme tip na cyklovýlet
tady u nás doma, v regionu Kunětické hory.
Doporučujeme vyrazit spíše o víkendu, zvláštť
pokud s sebou berete děti, protože doprava na
trase je ve všední dny značně frekventovaná.

Naše putování začíná ve Spojile. Na farmu Apolenka jsme
Vás zvali za zvířátky nebo k nákupu mléčných výrobků již
mnohokrát, jenže tentokrát vás pozveme do nově otevřeného bistra s krásným, originálním názvem Chlívek. Tedď
si tedy v Chlívku mezi zvířátky na farmě můžeme dát třeba zmrzlinu, alko i nealko pivo, kávu, domácí limonádu
a samozřejmě i sýr z místní mlékárny. Otevírací doba je
v pátek a v sobotu od 14 do 21 hod., v ostatní dny v týdnu
od 14 do 19 hod. Bistro vzniklo díky podpoře z 10. výzvy
MAS Region Kunětické hory z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) a z 9. výzvy MAS Region Kunětické hory z Operačního programu zaměstnanost.
Jakmile se občerstvíte a prohlédnete si všechna zvířátka od krav, přes oslíky a kachny až po lamy a velblouda, můžete směle vyrazit po cyklostezce č. 4191 směrem
na Sezemice. Akorát při napojení na ni vás čeká trochu
dobrodružství při přebíhání silnice z Pardubic do Sezemic.
Tam budďte velmi, velmi opatrní! Ale pak už se jede krásně
přes Počaply až do Sezemic. Tady můžete dobít baterky
na jednom z chytrých odpočívadel, která vznikla v rámci
projektu MAS Region Kunětické hory Venkov 21. století.
A když říkáme dobít baterky, tak to myslíme doslova, pro-

tože tu najdete elektrickou zásuvku, která je napájena díky
solárnímu panelu. Stačí připojit vybitý telefon a za chvíli můžete zase fotit všechny krásy, které cestou potkáte!
Odpočívadlo najdete na cyklotrase 4191 při najíždění
na hlavní silnici v Sezemicích. Druhé takové odpočívadlo
u nás v regionu najdete ve Starých Ždánicích mezi kostelem a hospodou.
Poté pokračujte dále po hlavní silnici přes Sezemice,
a i tady budďte maximálně opatrní, protože dopravní provoz tu bývá hustý. Na kraji Sezemic se pak napojíte na
cyklostezku kolem rybníka Labská, který také stojí za zastavení a jednu, dvě fotečky. V každém ročním období je
rybník krásný trochu jinak. Za Sezemicemi se stále držte
cyklotrasy 4191 a odbočte doprava směrem na Choteč.
Projedete Chotčí a v Dolních Ředicích pak odbočte doleva
a držte se cyklotrasy č. 4120 až do Drahoše. Tady se pak
vydejte doleva cyklotrasou č. 4256, která vás dovede až
do Rokytna. A tady se chvilku zdržíme.
Zde na vás totiž čeká více možností, jak zabavit
sebe a své ratolesti. Určitě nevynechejte výstavu autíček
v čp. 146 u autobusové zastávky. Najdete tu vystavené
stovky modelů autíček z let 1955-1985 ze sbírky Václava
Blažka a nejen to, vystavují se tu také další hračky, a dokonce i pohádkové kostýmy. O letních prázdninách má
výstava otevřeno v sobotu a v neděli a ve svátky od 10 do
16 hod. a ve všední dny od 12 do 16 hod.
V Rokytně pak své děti můžete vzít ještě do lesního
parku, který vznikl díky finanční podpoře z Programu rozvoje venkova přes výzvu č. 4 MAS Region Kunětické hory.
Lesní park najdete na kraji obce u odbočky na Chvojenec.
Děti si tu vyhrají na herních prvcích a díky interaktivním
hravým tabulím budou zábavnou cestou poznávat život
v lese. Čeká tu na ně třeba pexeso s lesními zvířátky, nebo
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se mohou dozvědět, jestli doskočí tolik jako třeba zajíc.
Mimochodem, další podobnou zábavnou naučnou stezku
najdete v Srchu. Začíná na kraji obce směrem od Hradiště
na Písku u ulice U Hřiště.
Pokud byste měli zájem vidět opravdovou českou
písečnou dunu, stačí přeběhnout silnici u rokytenského
lesního parku směrem k autobusové zastávce na Choteč
a ocitnete se u přírodní památky Přesypy u Rokytna, které
jsou nefalšovanou písečnou dunou s velmi vzácnou flórou
i faunou.

Nyní jsme spolu urazili ze Spojilu do Rokytna celých
13 km. Zpět to můžete klidně vzít tou samou trasou, anebo pokud chcete šlápnout do pedálů ještě o trochu více,
můžete se vvydat po cyklotrase 4256 do Borku, napojit
se na cyklotrasu č. 4125 a vrátit se přes Újezd u Sezemic,
Dražkov a Lukovnu do Počapel. Na konci cesty ve Spojilu
se nezapomeňte opět odměnit něčím dobrým v Chlívku
v Apolence.
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