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Pobyt v Domově mládeže ve Frýdku Místku 
(od soboty 7. srpna do soboty 14. srpna 2021) 

 
Tři roky připravovaná cykloakce (odkládaná kvůli koronaviru, vloni narychlo Kaplice) na 
poznání Frýdecko Místecka a okolí včetně Ostravy se konečně podařila. V sobotu 7. srpna 
jsme většina vyjela auty s koly v 9 hodin od skříňky na dalekou cestu (L. Němeček,   
O. Matoušek  dříve, man. A. a J. Tučkovi později). Ve 2 hodiny v noci vyrazili na kolách do 
Frýdku Místku M. Lehký, S. Zindulka, J. Hnát, J. Kalecký. Cestou jsme se roztrhali, man. E. a K. 
Bínovi, O. Novák, J. Švarcová, E. Strašková obědvali v nám známém Litovli na náměstí. Do 
Frýdku Místku jsme postupně dorazili cca od 15 hodin. Čekal nás vychovatel p. Mgr. Kološ, 
všichni jsme se ubytovali a uložili na dolní chodbě kola. Přihlásili jsme také snídaně (od 
pondělí) v jídelně (17, po pondělí 10., od středy 6 snídaní). Dostal jsem i klíč od společenské 
místnosti, kterou jsme ale nepotřebovali, scházeli jsme na velkém prostranství na patře mezi 
chodbami. Večer jsme objevili pěknou, blízkou hospodu Krmelec u tenisových kurtů 
(s posezením venku, byl tam v neděli zpěvák s kytarou), tam jsme chodili každý večer 
doplňovat tekutiny. Na 1. brífinku v 21 hodin jsme se dohodli (návrhy tratí připravovali K. 
Bína, J. Novotný), že v neděli vyjedeme ráno v 9 hodin na Ostravu. Až v 22,30 hodin (trochu 
se jim ztratil S. Zindulka u Příboru) přijeli všichni cyklisté, najeli 309 km (obdivuhodný 
výkon!). 
Neděle 8. srpna,  ráno v 9 hod. jsme všichni (25 cyklistek a cyklistů) vyjeli po pěkné 
cyklotrase podle Ostravice pod vedením zkušeného trativoda J. Novotného na Ostravu, 
cyklotrasa rovinatá, projížděli jsme i lesem. Jeli jsme nejdříve okolo dolu Paskov, zarostlých 
hromad hlušiny až do Ostravy na Slezskoostravský hrad, kde jsme se zastavili na občerstvení 
a hrad jsme si uvnitř prohlédli (vstupné). Pokračovali jsme dál do Ostravy k vyhlídkové věži 
radnice, kam jsme vyjeli výtahem. Z věže byl krásný výhled (Bazaly, Dolní Vítkovice, Havířov, 
apod.). Poobědvali jsme hned v restauraci Pod věží a pokračovali na Dolní Vítkovice, kde je 
obrovský areál starých hutí, koksoven apod. Na rozhlednu z vysoké pece jsme se nedostali, je 
nutná rezervace (velký zájem). Dál jsme pokračovali do Stodolní ulice, kterou jsme prošli 
pěšky (rozbité sklo). Zastavili jsme se i sochy V. Špinarové. Zpět jsme jeli opět po rovinaté, 
krásné cyklotrase podle Ostravice. Najeli jsme cca 58 km. Tekutiny jsme doplnili opět 
v Krmelci (již bez zpěváka). Večer na brífinku v 9 hodin jsme se dohodli následující den na 
cestě na Hukvaldy.  
Pondělí 9. srpna  (L. Němeček, V. Smolíková jeli na Lysou horu) jsme ráno po snídani v 9 hod. 
pod vedením trativoda J. Novotného vyrazili na vodní nádrž Olešnou, kterou jsme částečně 
objeli, dál přes Palkovice jsme dojeli na Hukvaldy, kde byla přestávka (info centrum, pondělí 
Hukvaldy zavřeny), zastavili jsme se u památníku L. Janáčka, zastavili jsme se i u samo-
obslužné pípě s Radegastem u jednoho domu na krátké občerstvení, obědvali jsme ve známé 
hospodě Na mlýně při hlavní silnici, kde byly poněkud vyšší ceny. Dál jsme pokračovali na 
Lhotku, Metylovice, Frýdlant nad Ostravicí, kde jsme si dali na náměstí od 14 hod. do 15 
hodin pauzu (rozchod) na občerstvení (cukrárny). Zpět jsme jeli na Pržmo, pod opravovaným 
dálničním mostem až do Frýdku Místku, ujeli jsme cca 44 km. Na brífinku jsme se dohodli 
v úterý na Nošovicích. 
Úterý 10. srpna  (L. Němeček, V. Smolíková jeli autem do Českého Těšína, rychlíci J. Hnát,  
S. Zindulka, J. Kalecký, M. Lehký vyrazili na Lysou horu) ostatní jsme vyjeli v 9 hod. na 
Nošovice, kde jsme postupně objeli část velkého areálu automobilky Hyundai, zajeli jsme na 
vodní nádrž Baška (oběd v restauraci Bašťanka), přes Palkovice jsme dojeli na vodní nádrž 
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Olešná, zpět jsme dojeli do Frýdku Místku. Ujeli jsme cca 35 km. Na brífinku v 21 hodin se 
domluvila středa jako odpočinkový den. 
Středa 11. srpna byl volný, odpočinkový den, který každý využil podle svého. Větší část z nás 
jela ráno vlakem do Českého Těšína, kde jsme si prohlédli náměstí a okolí, část přešla do 
Polského Těšína, kde si také prohlédla náměstí a okolí, O. Novák, M. Machová, M. Jilemnická, 
Z. Kalecká si prošli celý zámecký vrch (hned za řekou) Polského Těšína (zbytky starého hradu, 
Piestovská věž s krásnou vyhlídkou, románská rotunda sv. Mikuláše a další části hradu, nový 
zámek) a postupně jsme se vlakem vrátili do Frýdku Místku. J. Huček jel na kole podle řeky, 
man. E. a K. Bínovi a man. A. a J. Tučkovi jeli na kolách na Nošovice (pivovar Koníček), rychlíci 
jeli na Kopřivnici.  
Čtvrtek 12. srpna (L. Němeček, V. Smolíková jeli již domů), 11 cyklistů a cyklistek vyjelo v 9 
hodin na Pustevny (J. Kolářová s H. Poděbradskou se od skupiny odpojili), 12 cyklistek a 
cyklistů vyrazilo na vodní nádrž Žermanice, v Domaslavicích jsme vystoupali na vyhlídkovou 
věž radnice, potom otevřela v 11 hod. restaurace pod věží (občerstvení), dál jsme 
pokračovali na vodní nádrž Žermanice, potom na Těrlickou vodní nádrž, kde jsme na břehu 
poobědvali v Jaškovské krčmě (krásný výhled na vodní nádrž). Zpět jsme zastavili na 
Bezručově vyhlídce u Sedliště (občerstvení v bufetu) a dojeli jsme do Frýdku Místku, kde 
jsme se zastavili na štamprli (velkém, malé nevedli) a pivu ve Vagón cafe baru (man. Z. a V. 
Černých slavili narození vnučky a platili). Najeli jsme cca 40 km. Rychlíci jeli na Pustevny, ujeli 
70 km. 
V pátek 13. srpna nás 12 cyklistek a cyklistů jelo na vyhlídku a chatu Prašivá, kde bylo 
prudké, předlouhé stoupání, přes polovinu jsme my bez elektrokol (O. Novák, V. Černý,  
K. Bína, E. Strašková) tlačili kola do kopce, elektrokola se okolo nás prohnala. Na chatě jsme 
se zdrželi, někdo si dal polévku, většina poobědvala a opatrně jsme sjížděli zpátky, brzdy 
dostaly zabrat. Dojeli jsme do Frýdku Místku, ujeli jsme cca 32 km. J. Huček jel sám podle 
řeky. Druhá skupina cyklistek a cyklistů vyjela na vodní nádrž Žermanice, Těrlickou přehradu, 
najeli 45 km. 
V sobotu 14. srpna Ve 4 hodiny ráno vyjeli rychlíci na kolách do Městce, přijeli v neděli v 2,30 
hodin, ujeli 320 km. Ostatní sbalili věci, naložili jsme kola a okolo 9 hodiny jsme vyjeli 
z Domova mládeže, všichni jsme v pořádku postupně odpoledne dorazili do Městce. 
Poděkování patří všem 25 účastníkům za disciplínu v Domově mládeže, dodržování 
koronavirových opatření, disciplínu na cyklotrasách a silnicích (velký provoz), plánovačům 
tratí J. Novotnému, K. Bínovi za návrhy tratí, E. Straškové za pomoc zajišťování administrativy 
pobytu, poděkování patří hlavně trativodovi J. Novotnému, který nás vedl neomylně z mobilu 
na plánovaných tratí. Poděkování patří také řidičům (J. Huček, K. Bína, J. Tuček, V. Černý,  
J. Poděbradský, L. Němeček, J. Švarcová, O. Matoušek) za odvoz nás ostatních, kol, batožiny 
a také p. Mgr. Kološovi za péči o nás po celý pobyt v Domově mládeže. Frýdek Místek je 
velké město, kde jsme i občas bloudili. 
Zúčastnili se: manž. E. a K. Bínovi, manž. Z. a J. Kaleckých, manž. A. a J. Tučkovi, manž. 
Z. a V. Černých, manž. H. a J. Poděbradských, L. Němeček, V. Smolíková, H. Smutná,  
M. Machová, M. Jilemnická, J. Švarcová, E. Strašková, J. Kolářová, M. Lehký, J. Hnát,  
S. Zindulka, O. Matoušek, O. Novák, J. Huček, J. Novotný. 
 
 
 

 


