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Zní to neuvûfiitelnû, ale je to uÏ 15 let, co starosta ·ebetova Zdenûk âíÏek poprvé vylákal ·ebeÈáky na cyklistick˘ ví-
kend za hranice Malé Hané. 

Leto‰ní pÛlkulaté v˘roãí zavedlo
cyklisty o víkendu 19. a 20. kvûtna do
vzdálenûj‰ího oblíbeného letoviska.
Doksy, Máchovo jezero a celé okolí
záfiily oranÏovû. Taková byla totiÏ bar-
va triãek s vtipn˘m potiskem, ve kte-
r˘ch se 96 cyklistÛ vydalo nejprve 
vlaky a posléze na kolech na rÛznû ob-
tíÏné cyklotrasy. Kola a zavazadla pfie-
pravily do cílové stanice nákladní auto
a asistenãní vozidlo. KaÏd˘ si na‰el
trasu, která odpovídala jeho schopnos-
tem a vûku a vyrazilo se. Vûkové slo-
Ïení bylo opravdu rÛznorodé: od jed-
noho roku do 71 let.

Pro ty, ktefií se chtûli seznámit
s mûstem a jeho zajímavostmi, se nabí-
zela spousta moÏností: muzeum âtyfi-
lístek, muzeum Karla Hynka Máchy,
zámeck˘ park, mal˘ ZOOpark
Berousek. Hlavní akcí tohoto víkendu
v Doksech bylo „Otevírání jezera”.
Akce probíhala na hlavní pláÏi a byla
skvûl˘m zpestfiením v˘letu. Tradiãního
zahájení letní sezony na Máchovû jeze-
fie, letos ve znamení vodníkÛ a vodnic,
se zúãastnily davy lidí a cyklisté v
oranÏovém zde doslova záfiili. Na akci
vystoupili mimo jiné Milan Drobn˘

li, Ïe písek na pláÏích Mácháãe není
navezen˘. Kola se bofiila, ale drÏeli
jsme se stateãnû a kemp jsme na‰li
je‰tû za svûtla. Veãerní skvûlá zábava
u táboráku, u piva a opékan˘ch klo-
bás se zpûvem a za doprovodu kytary
odehnala nejen zlodûje kol, ale i ob-
tíÏn˘ hmyz. Na palandách v chatkách
jsme si pfiipomnûli ãasy strávené na
letních táborech.

Proslunûnou nedûli cyklisté vyuÏili
k dopolednímu v˘letu. Návrat do civi-
lizace byl téÏ velmi zajímav˘.
Cestující na nádraÏích v Doksech
a v Kolínû a ve vlacích nechápali, kde
se vzala ta oranÏová pohroma, ale díky
skvûlé spolupráci s âesk˘mi drahami
v‰e probûhlo témûfi bez komplikací.
Ztracené zavazadlo jednoho úãastníka
i s doklady se na‰lo v Praze, na‰tûstí
v nûm nic nechybûlo a dostalo se v po-
fiádku zpût k majiteli.

Co dodat na závûr? Dûkujeme part-
nerÛm, ktefií akci kaÏdoroãnû podpo-
rují. Tû‰íme se na dal‰í roãník.
Vûfiíme, Ïe bude stejnû vydafien˘ jako
ten leto‰ní.

Text: M. LuÀáãková
Foto: archiv obce

s kapelou, nûkolik taneãních skupin,
vodnické divadlo a teãkou za bájeã-
n˘m odpolednem byl koncert kapely
O5 a Radeãek. Ho‰i z kapely se s námi
po koncertû ochotnû vyfotografovali.
V provozu byla také lodní doprava
s okruÏními plavbami.

Následná cesta do kempu, kter˘
byl na protûj‰í stranû jezera, byla téÏ
velmi zajímavá. Pfiedvoj se vydal
zkratkou, patrnû se drÏel rãení: „Je to
sice dál, ale hor‰í cesta” a ostatní ho
poslu‰nû následovali v obavách, Ïe
by se mohli ztratit. V lese jsme zjisti-

15. roãník cyklov˘letu obce ·ebe-
tov: OranÏová zaplavila Mácháã

Spokojení úãastníci zájezdu.
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CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS !

!!! âERVEN LETECKY NEJV¯HODNùJI: 
BULHARSKO 7.990*HURGHADA 8.990*¤ECKO 8.990*

MALLORCA 10.990*TURECKO 11.980***
VELKÉ SLEVY: PLAVBY EVROPOU I KARIBIKEM
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, TERMÁLY, POBYTY V âR, SR

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA * BLUE STYLE * âEDOK * EXIM * FIRO 

* FISCHER * NECKERMANN * TRAVEL2002 * 


