
Vážení spoluobčané. 

Uplynul již nějaký čas od 15. ročníku „PUTOVÁNÍ OKOLÍM CHLUMCE n. 

Cidl“ (13. května 2017), a tak si dovoluji ohodnotit jeho průběh. 

Počasí nám přálo. Účast na putování byla největší od počátku našeho 

putování. Účastnilo se celkem 150 putujících. Velice potěšující je, že přišlo 
85 lidí z Chlumce a z ostatních obcí jich bylo 65. Tedy 57 % občanů 

z Chlumce a 43 % z ostatních obcí (Praha, Čelákovice, Brandýs n. L., St. 
Boleslav, Náchod, Pardubice, Hradec Králové, Nymburk, Nový Bydžov, 

Skřivany, St. Smrkovice, Strašovka, Žiželice, Boharyně, Lučice, Klamoš, 
Nevratice, Nepolisy). Proč to zveřejňuji? Dříve k nám jezdili turisté od 

Liberce, Prahy, Kutné Hory, Dvora Králové – dnes, je to blízké okolí a co je 
hlavní, že největší účast je z Chlumce n. C. Jsem velice rád, že i toto malé 

putování se stává Chlumeckou záležitostí. Mám velkou radost z účasti 
všech účastníků! P.S. TÁBORNÍK připravil na trasách pro děti různé 

soutěže. 

    

Jsme připraveni    První účastníci      Kterou trasu?       Naši hendikepova-- 
každému posky-  napsat přihlášku,   Asi jsem volil       ní spoluobčané 

tnout informaci    jdeme na trasu     správně. Dík         vpravo ,-kam jít? 
 

 

    
Udržet rovnováhu   Hra v kostky      Pro šikovné ruce   Lodička plave! 
 

Pro děti to bylo velké zpestření a navíc je po každém výkonu čekala sladká 

odměna. Při tom mohly absolvovat pěší trasu 4 - 11 km. 
 

Blížila se 9 hod. a přibývalo stále víc účastníků na putování. 
Samozřejmostí bylo, že putující sebou vzali i své čtyřnohé kamarády. 

Cyklisté měli na výběr ze dvou tras: 21 km (18 cyklistů) a 40 km (25 
cyklistů). Pěší trasy byly 4 km (17 účastníků), 7 km (51 účastníků), 11 km 

(28 účastníků), 

21 km (11 účastníků). 

 



 

 

 
                                       

    
V kočárku je nej-  Musíme se dohod-    Docela umí !!       Další úča- 
mladší putující      nout, jak dál.                                     stník ?!    

(4 měsíce).  

 

    
 

Tak všichni za     Nejstarší pu-  Paničko už      Můžeme jít    A máme  
mnou.                tující (84 r.)   vyrazíme?      11 km            to  za 

                        Jdu 4 km.                            s dědou?       sebou! 

 
 

   
Zapoměl nás       tak to zvládni      z dlouhé trasy     lučický kostelík 

Páníček?                                       
 

Start putování byl možný až do 14 hod.Putující odcházeli jednotlivě i 

po skupinkách. Ještě před odchodem poslední úpravy a také nějakou 
tu radu a jde se. Mezi tím již ti, co byli čilejší, přícházeli nebo 

přijížděli z jednotlivých tras . Přebírali si občerstvení a upomínkové 

listy. Nával byl u razítek.  Kdo neměl „vandrbuch“, tak si dal razítko  
na ruku nebo použil zadní stranu upomínkového listu. Po příchodu 

z tras, jsme čekali připomínky. Vetšinou zněly: „Tak za rok opět 

nashledanou“. 
                                               



 

   

    

    

    

  už je hotovo (17,00) 
 

Pokračoval jsem s mládím na 11 km trase do Olešnice, kde nás 

zastihla dešťová přeháňka, a tak děvčata využila přístřeší Kulturního 

domu. Po přeháňce jsme pokračovali lesní cestou, ke studánce, a 

potom lesní cestou na František. Šli jsme kolem opravené sošky a 

pomalu klesáme Žiželickou cestou kolem hřbitova do Rooseveltovy 
ulice, přes ulici Palackého na světelnou křižovatku, směrem na Nový 

Bydžov a za spořitelnou vpravo a hurá do cíle našeho putování -  

klubovny KČT v areálu pod sokolovnou. 
Pokud jste vydrželi číst toto povídání až k těmto řádkům, chtěl bych 

vám poděkovat ještě jednou za účast a pozvat vás na 16. ročník 

PUTOVÁNÍ OKOLÍM CHLUMCE, který se bude konat 12. května 2018 
 

                                                               Ota Synek 

 
 

 


