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Milí přátelé, 

 

Na sobotu 18. 4. máme naplánován výlet na hrad Okoř.  

Trasa je dlouhá zhruba 35 km – záleží na tom, odkud pojedete:  

Jsou čtyři místa, kde můžete nastoupit: 

1.  Před vchodem do ZOO v 9:00. Pokud pojedete autem, lze zaparkovat  

- přímo na placeném parkovišti u ZOO nebo  

- lze odbočit ještě před zámečkem vlevo, jet kousíček jakoby k lávce na ostrov a vlevo před 

lávkou je neplacené parkoviště (, které je od placeného parkoviště u ZOO vzdáleno 

cca 300 m). 

Pokud pojedete metrem, tak na stanici C - Nádraží Holešovice, pod mostkem pro tramvaje k řece, 

pak zhruba 1/2 km po levém břehu řeky po proudu, přes můstek vpravo na ostrov a přes lávku 

z ostrova až na druhou stranu řeky. Za lávkou již na pravém břehu vlevo po proudu, podél řeky na 

parkoviště u ZOO a na konci parkoviště vlevo nahoru ke vchodu do ZOO. 

Od ZOO pojedeme podél Vltavy do Klecan, kde se necháme v 10 hodin převézt lodí do Roztok. 

Tam je další sraz  

2. na parkovišti před zámečkem v Roztokách (pojedete-li autem od Prahy, vjedete do Roztok: 

pravá ostrá, levá ostrá, vpravo je železniční trať, vlevo se vyloupne parkoviště (bezplatné 

(alespoň vždy bylo)), na tento sraz se dá dobře dojet i železnicí z nádraží Holešovice nebo 

Bubeneč, dá se sem dobře dojet i na kole přímo od metra st. Dejvická) v 10:15. Odtud 

pojedeme na kolech Tichým údolím směrem  

3. k restauraci Maxmiliánka, kde je sraz v 10:30 s dalšími lidmi, kteří pojedou na kolech 

4. od Vaňků z Lysolaj (Květová ulice č. 1) zřejmě v 10:00. 

 

 Obědvat NEbudeme v restauraci v Okoři, protože máme s tímto z loňska velmi špatné zkušenosti 

(čekali jsme na oběd více než 3 hodiny). Možná se však situace zlepšila a bude možné si na Okoři 

na oběd dojít. Přesto raději doporučujeme vzít sebou svačinu, protože hlavní jídlo (buřty opečené 

nad ohněm) bude až po ukončení výletu v Houslích (u Vaňků v Lysolajích).  

 

Kdo nemůže jet vlastním autem a nechce jet na kole od metra ani vlakem, ať mi zavolá, určitě to 

půjde domluvit. 

 

 

  Honza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze,  20. 4. 1998 
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Na Okoř je cesta, jako žádná ze sta, roubená je stromama .... 

 
Jen se koukněte, jaká zlatá hřivna dokonalé kronikářky byla ukryta v Radce – a teď je na světle božím: 

- vše dokonale popsáno na minuty, něco dokonce na setiny sekundy 

- rada, jak rozlišit muže od žen 

- konečně vysvětlení přezdívky „Prasklá Guma“ (osoba s touto přezdívkou odhalena až na konci dokumentu) 

- poučení o možnosti nahradit bicykl černochem   … a další perly 

 

Historie srazů a vše co s tím souviselo: 

 

8,15 - Honza Brčák 

+ Radka a Martina Jandovy 

u Honzovy garáže 

 Poprchá. 

 

8,30 + Jirka krejčík 

u nádraží Bubeneč 

 

9,00 + Vašek Keller 

 + Ivo Brzák 

 + Lojza a Petr Pospíšilovi 

 u Zoo 

 Neprší. 

 Nalepujeme první samolepky BBCC na kola. 

 

9,10 - vyjíždíme od Zoo. 

9,40 - na 9-tém kilometru Loza píchnul svoji zadní galusku, kterou mi doposud někteří záviděli. 

V tuto chvíli ale byli rádi, že jedou na horských kolech. Lepicí soupravy jsme měli celkem 

3, ale nikdo nevěděl, jak s nimi zacházet. Klíče na sundání pláště byly pouze jedny a jak 

prohlásil jejich majitel - vzal je s sebou pouze z donucení. 
 Radka, ačkoliv má stále orvanou pneumatiku, zůstává nadále překvapivě v klidu a zapisuje do kroniky ,jakoby se 

nechumelilo. 
9,50 - první pokus o zalepení nevyšel. Začínáme znovu od začátku. 

10,00 - podle plánu jsme měli nasedat na přívoz a jet na druhou stranu Vltavy. Zatím nafukujeme 

zalepenou galusku cca 2 km od přívozu. Zoufalý Lojza chce běžet s kolem na rameni k přívozu, ale galuska 

drží, takže se hodně nadechuje a jede. 

 

10,13 - před nosem nám odjíždí přívoz. 
 Honza volá Pepovi, že nestíháme. Pepovi se zdá podle přeplněného parkoviště, že v Roztokách čeká 50 lidí – je jich 

ovšem jen 12. 
10,19 Radka nasazuje na převozce všechny své ženské páky. 

10,20 - převozce se nechal snadno přemluvit a převezl nás na druhou stranu Vltavy. 

 

10,28 + Pepa a Vítek Bohuňovští (bez Šmudly) 

 + Karel a Karel a Gábina a Tomáš Kalivodovi 

 + Jarmila a Petra a Michal Vocetkovi (Petr je prozatím jen řidič) 

 + Šulda jr. a Šulda sr. 

 na parkovišti u zámku v Roztokách 

 A začalo svítit SLUNÍČKO. 

 

10,45 + Míla a Jáňa Procházkovi 

 + Magda a Mirek a Honza a Hanka Vaňkovi 

 + Láďa a Martina Krajčovi 

 + Sylva a Marek Sixtovi 

 u Maxmiliánky. 

 

 

 

 

 

Konečně jsou polepena všechna kola samolepkami BBCC. 
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CELKEM 29 OSOB !!!!!!!!!!!!! 

 

10,55 - byl zavelen odjezd a Bohuňáci s Pospíšilovejma a Ivo Brzákem hned odjeli. 

Ostatní zůstali, protože Šulda přemluvil obsluhu na Maxmiliánce, aby otevřela o 5 minut 

dříve a podala nám první občerstvovací pivo. 

11,05 - vrací se Lojza Pospíšil pro lepicí soupravu a montérajzny, protože píchnul přední galusku. 

Tím nám všem zvedl už tak dobrou náladu. 
11,10 Volá Pepa „kde jsme“ a je překvapen informací o pivu. Zaslepen svojí žízní mumlá cosi o šlendriánu. 

 

11,15 - neuvěřitelné, ale ODJÍŽDÍME !!! směrem na Okoř. 

11,20 - dojeli jsme Lojzu, který dokončoval druhý pokus o zalepení galusky. Neúspěšně. Valná 

část odjela plánovaným směrem za Bohuňáky a Ivem Brzákem. Pouze já, Honza Brčák, 

Vašek a samozřejmě Pospíšilové jsme započali s třetím pokusem o zalepení. 

11,40 - Vyjíždíme za ostatními. 

11,41 - Ani třetí pokus nevyšel. Voláme zpět Ivo Brzáka, jehož lepicí souprava se nejvíce 

osvědčila, obkládáme Lojzu jídlem na další 3 dny a ponecháváme ho jeho vlastnímu osudu. 

 

12,20 - ztratil se nám Petr Pospíšil, kterého nám Lojza svěřil a který nám ujel. V této chvíli nám 

volal Ivo Brzák, že jsou nám s Lojzou úspěšně v patách a brzy nás dojedou. Vzhledem ke 

ztracenému dítěti jsme o toto nejevili v našem úzkém kolektivu - já, Honza a Vašek - zájem 

a velice rychle jsme ujížděli po silnici směrem k Okoři. 

12,37 - poprvé jsme spatřili věž Okoře. 

12,50 - jsme na Okoři a k našemu zděšení tu jsou pouze Šuldové. 

 

12,55 - dorazili Kalivoďáci a Petr Pospíšil (Hurá!), kteří jeli po modré. 

13,00 - dorazil hlavní peloton, který táhl Mirek Vaněk po červené a obsadili jsme hospodu. Letos 

jsme se sice najedli velice brzy, ale na kávu jsme čekali dlouho. 

14,15 - opustili nás Šuldové - z rodinných důvodů. 

 

Dále nás pokračuje pouze 27 osob !!! 

 

14,35 - objednáváme kávu 

15,05 - první obdrželi vytouženou a několikrát urgovanou kávu. Ti co kávu nepijí jsou již nevrlí a 

otrávení, protože by chtěli odjet. 

15,50 - odjezd z Okoře. 

 

15,55 - na louce pod Okořem proběhla bouřlivá diskuse na téma Kudy zpět ?!? Několik lidí 

posílám směrem k červené značce, po které jsme chtěli jet zpět a jen se zděšením 

přihlížíme, jak nám mizí po modré (2 Procházkovi + 3 Vaňkovi + 2 Krajčovi + 2 Sixtovi). 

My ostatní jsme se nakonec prodiskutovali k tomu, že odjíždíme po červené na druhou 

stranu, abychom se mohli pokochat krásně upravenými domky horních 2 tisíc (a 

samozřejmě zdejší přírodou). 

16,05 - Mirek Vaněk spadl do potoka a Jirka Krejčík udělal přemet přes řidítka (sledoval totiž 

dění v potoce a přehlédl rigol na poli (je to neuvěřitelné, ale ve slově rigol se dle speleru 

WORD 7,0 píše měkké i)). 

 

Jinak cesta zpět ubíhala bez problémů. Před Horoměřicemi nás opustila část, která parkovala 

v Roztokách - jeli si pro auta a přijedou k Vaňkům. Dále jedeme v sestavě já, Martina Jandová, 

Honza, Vítek Bohuňák, Vašek, Ivo a Pospíšilové. 

 

16,50 - leje a to tak, že dost. 

 

 

 

 

 

17,15 - Květová ulice, Vaňkovi - Ti, co jeli po modré, jsou už zde o naprosto suší. My se 

osušujeme. 
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17,25 + Irena a Eva Pospíšilovy 
 Irena měla jet s námi už ráno, protože s nemocnou Evou měla zůstat doma babička. Babička však 

náhle zjistila, že musí nutně v sobotu ráno na hřbitov, takže Irena musela zůstat doma. Po ranním 
odjezdu Lojzy a Petra babička zjistila, že jí není dobře a že na hřbitov nepojede. Poté se babička divila, 

proč Irena nejela na výlet. Tedy zkrátka klasika. 

 + Zdeněk Fiala 

 + Petr Vocetka 

 

A je nás celkem 31 lidí !!! 

 

17,50 - přestalo pršet a přijeli ti, co parkovali v Roztokách takže mohla začít poslední část 

programu 

 

BUŘTY V HOUSLÍCH. 

 

Jedlo se, pilo se, povídalo se, zpívalo se a samozřejmě nesměla chybět soutěž - tentokrát  

soutěž v lezení na strom 
 

Po počáteční diskusi o hygieně kapesníku, kterého se mají všichni dotýkat věnoval Petr Vocetka 

svůj papírový (údajně hygienicky nezávadný) a mohli jsme začít: 

 

Honza Brčák předjezdec 

Radka Jandová 42,67 zapisovatel 

Martina Jandová 20,84 

Jirka Krejčík 16,20 

Vašek Keller  19,00 časoměřič (zde, prosím, případné reklamace) 

Ivo Brzák 17,39 

Lojza Pospíšil 9,14 

Petr Pospíšil 10,88 

Pepa Bohuňovský 27,20 

Vítek Bohuňovský 6,44 !!! 

Karel Kalivoda 24,11 

Karel Kalivoda 18,14 

Gábina Kalivodová 1:12,67 

Tomáš Kalivoda 42,60 

Jarmila Vocetková 57,58 

Petra Vocetková 12,06 

Michal Vocetka 14,74 

Míla Procházka 21,52 

Jáňa Procházková 1:01,09 

Magda Vaňková 19,29 

Mirek Vaněk 11,64 

Honza Vaněk 9,88 

Hanka Vaňková 43,78 

Láďa Krajča 28,32 

Martina Krajčová 26,19 

Sylva Sixtová 1:11,50 

Marek Sixta 12,07 

Zdeněk Fiala 15,88 

Petr Vocetka 29,92 

Irena Pospíšilová 11,85 

 

 

 

 

 

Eva Pospíšilová 11,74 
(Čísla neznamenají žádný rozměr uvedených osob, ale čas dosažený při lezení na strom za vytouženým kapesníkem) 
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(Legenda - děti jsou psány kurzívou, muže a ženy od sebou rozeznáte podle jména - 

alespoň doufám) 
(Tak to dělá Radka, jinak se muži od žen rozeznávají jinak. ) 

 

Nejlepší časy měli: kategorie muži Vítek Bohuňovský 6,44 

 kategorie děti Honza Vaněk 9,88 

 kategorie ženy Irena Pospíšilová 11,85 

 

Soutěž přežili všichni bez zranění, i když některé výkony jsme sledovali bez hlesu a se zděšením 

v očích. BRAVO !!! 

 

21,00 - mnozí se, pod různými záminkami, začali trousit k domovu. Přece jenom již začala 

převažovat tma. Vytvořila se ukončovací skupina - Vaňkovi, Honza Brčák, Jandovi, Jirka 

Krejčík, Vašek Keller, Zdeněk Fiala a Ivo Brzák. 

21,30 - táborák definitivně ukončil Honza se Zdeňkem „zalitím“ ohně - bohužel si počkali až 

odejdeme, takže o tomto úkonu víme pouze z doslechu. Nebe bylo lehce zaplněno hvězdami 

a byl příjemný večer. U Vaňků jsme se nenechali dlouho přemlouvat a nechali jsme se ještě 

pozvat na kávu. Výlet jsme ukončili ve 23,30, protože někteří (Vašek a Honza) chtěli 

stihnout poslední metro. 

 

Závěr: 

 

1) Nejprve trochu statistiky 

 - zúčastnilo se - dětí (do 15-ti let) 13 

  - mužů 14  

 - žen  6 

 Celkem neuvěřitelných 33 lidí !!! 

 (I když někteří ne celé akce.) 

 - ujeli jsme cca 41 - 55 km 

 (jelo se několik tras, ale pod 40 km NIKDO neklesl - kromě těch, co přijeli až na buřty) 

 - průměrná rychlost cca 14 km/hod. 

 - doba jízdy cca 2:53:39 

 - celková doba výletu (od prvního srazu) 15 hodin a 15 minut (8,15 - 23,30) 

 - průměrný čas v soutěži - ať si to spočítá, koho to zajímá 

 - věkový průměr zúčastněných - neuvádí se, protože nikdo není tak starý, aby s námi 

nemohl jet. 

 

2) Počasí 

 Zažili jsme ranní mlžný opar, polojasno, sluníčko, lehký déšť i slejvák. Teplota, tlak, rosný 

bod - přesně akorát na výlet. Zkrátka příjemný jarní den, kdy kytky smrděj a ptáci řvou. Co 

víc jsme si mohli přát. 

 

3) Hodnocení 

 Výlet byl všemi hodnocen kladně. Užili jsme si dost silnic i lesních cest. Nálada byla 

příjemná. Procvičili jsme se i v lepení duší, což někteří (např. já) viděli poprvé v životě (ale 

znám i lepší atrakce) a prověřilo to i naše technické vybavení (v pondělí kupuji novou lepicí 

soupravu, montérajzny a náhradní duši). Ač to ráno nevypadalo, viděli jsme po setmění (po 

21,00 - viď Honzíku) i hvězdnou oblohu. Bílou paní jsme neviděli a Jirka Krejčík přijel 

domů bez nákupu. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Poučení 
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 Zásadně nejezdit na galuskách, ale mít vhodné horské kolo. A pokud už mám 

galuskáče, tak si vezmu několik náhradních duší, lepicí soupravu, montérajzny 

a náhradní bicykl (nebo alespoň černocha), abych příliš nezdržoval ostatní. 

 

P. S.: Dodatečně by zasloužili diplom Vašek a Ivo Brzák za technickou připravenost. No a titul, 

který má zaslouženě po tomto výletu Lojza Pospíšil, zde nebudu uvádět, protože ho všichni 

zúčastnění znají. 
 Kdyby někdo přesto zapomněl: jedná se o indiánské jméno neplánovaného dítěte. 

 

Zápis byl proveden v období sobota 18. 4., 8,15 am - neděle 19.4., 1:20 hodin am 

 
 

Za BBCC se s vámi ne nadlouho loučí 

 

 Radka Jandová  
 
 
Pouze tímto velmi malým písmem si nesměle dovolil glosovat  
 Honza 
 
 

 
 


