


Milíčeves č. 1 31. května - 2. června 2002  
Nejen Třeboňsko je naše zaslíbená cyklistická zem. I u Jičína, 
když zrovna nejedeme na Klepandu, se také krásně prohání po 
rovinkách na kolech, což může potvrdit všech 3x14 (ano, 
opravdu 42) účastníků Cykločundru se základnou v Milošově 
téměř rodném domku v Milíčevsi. Neumanovi připravili pečlivě 
program celého víkendu a zapálený zapadlý vlastenec Miloš nás 
provázel krajem svého mládí. Pravda, začali jsme v Domově 
důchodců, sešli jsme se na hřbitově a téměř skončili ve věznici 

ve Valdicích, ale mezitím jsme viděli včelín, lidovou 
architekturu, opravené i zchátralé zámky, vyřezávaný 
kostel, zatoulaného Psohlavce, keltské valy, Komárkovu 

Křížovou 
cestu, 
Libosad, zasněžené!!! Krkonoše, a v neděli ve čtyři jsme z Kumburku 
spatřili jak mávajícího Mietka z Hejšoviny, tak Sudeťáka přehlížejícího naši 
zem z německého Hvozdu. 
Když přidám večerní a ranní jam sessiony pod stříbrným smrkem, 
šampaňské s kaviárem, oslavu Dne dětí alias 2x14 výročí Aleny a Ivana 
poháry a večerními kremrolemi, tak už mi nezbývá než obdivně zmínit 
Natašu (dobrovolně) a Allu, závodnici Helenu a JaVor (ty si pochvalu 
v mailu ihned po dojezdu vymínily), že vyšláply táhlý kopec na Klepandu, 
navíc i při tak dlouhém stoupání došlo mezi námi k velmi malému 
(časovému) rozptylu. 



Milíčeves č. 2 30. května – 1. června 2003  
Cyklistického víkendu v Milíčevsi se zúčastnilo rekordních 48 lidí včetně 
bleskové návštěvy kolabující dvojice. Opět jsme navštívili spousty kostelů, 
zámků a jiných pamětihodností, ale vrcholem byla určitě prohlídka zámku 
Staré Hrady. Na pana Joukla a jeho zednickou lžíci ve vitrínce v prvním 
patře gotické části hradu, které sám s kamarády důchodci dostavěl, budu 
vzpomínat hodně dlouho. Nedělní výlet se zasekl kvůli 
několikahodinovému dešti v hospodě, kde jsme si při pití s mírou 
(Škrabálkem) stačili na poslední chvíli vzpomenout, že je Den dětí. Všech 
našich patnáct přerostlých dětí mělo z poháru stejnou radost jako za mlada. 
Prachovské skály zůstaly zřejmě na příští rok, ostatně novodobá hospodská 
STB ze sousedních Slatin, která o nás věděla, kde bydlíme, kolik máme aut 

a stanů, bude mít alespoň pravdu, když nám 
hlásila, že 
sem přece 
jezdíme 
každý rok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milíčeves č. 3  4. – 6. června 2004 - Tak máme za sebou zase jeden velmi náročný víkend s 50kou, 50kou a 50kou a ještě 
55kou. Vše začalo ochutnávkou Stáninýho králíka v pátek večer a pak už to jelo ráz na ráz a skončilo v neděli něco před 
čtvrtou odpolední kafíčkem a dorty od Věry Ouř. Ale popořadě: Ze Čtrnáctky se nás sjelo (kromě oslavenců) něco k padesáti 

(ovšem s určitou pomocí 
zástupců trasy 16). Po 
ochutnávce králíka to 
pokračovalo buřtíky opéka-
nými nad ohněm, gambáčem 
(čepovaným), event. vínem, 
zpěvy (i nějaká ta žena se 
našla) až do pozdních 
nočních hodin. V sobotu ráno 
to pokračovalo deštěm, díky 
kterému se opozdil odjezd, 

a tak se profláklo připravované překvapení v podobě čuníka Božetěcha připravovaného nad ohněm profesionálem (a týden 
předem!!! naloženého ve speciálním láku, jehož složení nechtěl mistr prozradit). Teda v tom láku byl naložen ten čuník, ne 
ten profík. Počasí se i nadále pravidelně střídalo, ale Božetěch se naštěstí ukázal jako vodotěsný, takže bez úhony se otáčel 
nad ohněm až do úplného sežrání (viz obrázky na notoricky znamé adrese www.trasa.ctrnactka.net) 



Během Božetěchovy přípravy se 
konal cyklo a pěšo výlet na 
tajemstvími opředený hrad Pecka. 
Počasí se velmi vydařilo, neboť 
ihned po absolvování prohlídky 
začalo pro změnu opět pršet. 
Ovšem naštěstí se ukázalo, že už je 
to jen labutí píseň (i když dost 
dlouhá) a večer a noc pak proběhla 
již v suchu. A tak ihned po 
příjezdu zpět k Božetěchovi jsme 

mohli být zaplaveni různými jedno, dvoj i trojhubkami (pití teklo průběžně). Ale 
nejen jídlem živ je človek, tak jsme mohli zhlédnout živý obraz místního kulaka, 
jak prohání své tři děvečky za doprovodu písně Jarka Nohavici Tři čuníci jdou. 
Za pozorné sledování jsme pak byli odměněni přednesem zkrácené básně 

o socialistických zemědělcích, jejíž 
název a text už jsem úspěšně 
zapomněl. A vše probíhalo pod 
výstavkou fotodokumentace oslavenců 
z rozpuku jejich života. No pak už 
přišlo to hlavní. Vzhledem k tomu, že 
František Ouř. tento víkend nesloužil, 
musela ho zastupovat Čtrnáctka, neboť 
oslavencům se dle našeho názoru neudělalo volno. Nejprve byli poučeni tiskovou 
mluvčí ministerstva zdravotnictví, jak se chovat po padesátce a pak uz byli řádně 

vyšetřeni přítomnými doktory a lepými sestřičkami. Ovšem nakonec se toho museli ujmout nemocniční zřízenkyně. No a teď 
už to vemu zkrátka, byly předány dary a pak už konečně přišel na řadu vynikající Božetěch, pivo, víno, ženy, zpěv. V neděli 
likvidace zbytků, výlet na zajímavý čedičový kopeček nad Jičínem s výhledem na Ještěd a Sněžku. Po návratu pro změnu 
polívčička, utopenci a již zmíněné dortíčky s kafíčkem. Takže milí oslavenci (a Miloši) ještě jednou velké díky za vydařený 
víkend a vůbec hodně zdraví do druhé půlky života. Vláďa R. + Čtrnáctka 



Milíčeves č. 4 3. - 5. června 2005 - Je cyklistická Milíčeves, ale není to tak úplně 
pravda, Jirka Veverka založil pěší buňku. Kola tedy můžete nechat doma, půllitry určitě ne. 

V sobotu jsme jeli se zastávkou 
v Chomuticích s výkladem v kostele 
sv. Diviše do Hořic. Tam na náměstí 
oběd. Pak po trase 300 zatáček 
Gustava Havla nahoru k věži 
Samostatnosti s její prohlíd-kou. Za 
ní po cestě po hřebeni se strhnul 
pořádný liják. Jel jsem v tu chvíli 
s Vítkem Podráským. Ten navr-
hoval, abychom se schovali na 
myslivecký posed, nebo do krmelce. 

To jsem mu důrazně rozmluvil 
a hnal ho stále dál, až jsme dojeli do 
Šárovcovy Lhoty. Tam šup do 
Obecní hospody. Byli jsme tam 
první. I když se Vít vzpouzel, 
poručil jsem dva velké rumy, 
abychom to neodstonali. Krb byl 
roztopen, a k tomu výborná polévka, 
co víc si v takové chvíli přát. Pak už 
přestalo pršet, krátká občerstvovací 
zastávka v hospůdce U Pařínků 
v Konechlumí (kávička, možná rum, 
to už si nepamatuji). V neděli jsem 
s ostatními nejel, ale začal na kole 
ukrajovat kilometry domů 
k Rychnovu.     Honza Dušák 2022 



Milíčeves č. 5 2. – 4- června 2006 - Zažili jsme opravdu mrazivý víkend. Neumani sice v Milíčevsi namalovali na 
teploměr setrvalých 14 stupňů, ale nezmokli jsme zřejmě jen díky tomu, že bylo pod nulou. Ale ne, bylo to moc hezké. 

Všechny Milošem pečlivě připravené trasy včetně KPČ jsme projeli 
podle plánu. Z Milošových přednášek už bychom měli být experti 
přes baroko, takhle si jen pamatuju, že v Bukvici byla hezká 
kaplička, v Ostružně kostel a na kdejaké mezi neponičené!!! 
pískovcové barokní sochy. Putovali jsme společně s veterány proti 
stříbrnému větru od Fráňova narození až do hrobu, vyfotili se 
s opravdickou Kostí a hlavně se kochali nádhernými výhledy na 
zasněžené Krkonoše a Jizerky a neuvěřitelně zelený Český ráj. 
Úderem druhé hodiny jsme kromě baroka začali sledovat i televize. 
A tak zatímco jsme putovali Rájem, situace hospodu od hospody 
oranžověla, večer už docela zbrunátněla. Přesto došlo na oheň, 
lidovky s basou, banjem, kytarami a třemi houslemi a dokonce jsme 
na závěr pod hvězdami spatřili i kometu. V neděli střibrný vítr 
zmutoval do severního, ale i tak jsme projeli Železnici křížem 

krážem, navštívili krajinu po bitvě roku 1866 a ta Brada (je to tak dobře?). Takže Blanko, Miloši, díky. 



Milíčeves č. 6  1. - 3. června 2007 - O víkendu jsme z Milošovy zahrady zase udělali autokemp. Celou sobotu se zdálo, že 
plán dobýt Prachovské 
skály z restaurace 
Šamšiny skončí jako před 
lety - deštěm a poháry. 
Nakonec jsme viděli nejen 
strouhu od Evropské unie, 
kostely, sýpky a sochy od 
barokních kýčařů, ale přes 
nepovolené pivo nás 
přísný vedoucí dovláčel až 
k pokladnám. Ve skalách 
nebyla překvapivě nej-
silnějším zážitkem Pra-
chovská jehla, ale schody. 
Hraběnka Schliková nám 
jich do cesty postavila 
tolik, že Pařízek chtěl už 

na 188. schodu nejen vrátit vstupné, ale dožadoval se i finančního odškodnění. 
Déšť letos sehrál významnou roli - v pátek v jednuv noci rozhodování, 
zda jít spát nebo si poslechnout desátou ukolébavku. V sobotu sice 
začalo pršet už v jedenáct, ale to nás nezaskočilo. Neumani v předstihu 
prozíravě zmenšili počet nosných zdí, a tak jsme se letos do kuchyně 
hravě vešli. Když jsme s Evou a Vaškem a jejich havajskými rytmy 
naložili tak jako se španělskými, přišel ke slovu hodný František a se 
svým nožem anebo sekerou se stal hrobařem spánku v domě až do tří 
do rána.  
 

 
 
Jediný spáč v domě ve dvě ráno



Do hlavní role se dostal déšť i v neděli, když jsme v největším lijáku vedeni zástupcem velitele Alešem jeli o závod po 
červené, bohužel v opačném směru. Ale všichni jsme uznali, že poněkud 
fádní výlet, kde jsme navštívili pouze kostel v Mlázovicích, sopku 
Hřídelec s kráterem, roubenku v Nové Pace zvenku i zevnitř, památnou 
sokolovnu s kozami pouze zvenku, Kumburk, Klepandu, valdickou 
věznici, Valdštejnovu lodžii a Libosad, potřeboval nějaké zpestření jako 
sůl. A po dojezdu u sálajích kamen, s calvadosem v žaludku a sluncem 
alespoň v duši jsme si navzájem popřáli, aby nám i v příštím roce bylo 
dopřáno tolik intenzivních 
zážitků jako letos. 
 
 
 
 
 



Milíčeves č. 7 6. - 8. června 2008 - Tak máme za sebou už sedmý ročník Open Air Milíčeves. Na Milošovy třešně - 
a nejen na ně - se 
slétli účastníci ze 
všech světových 
stran i ze všech 
světových tras. 
Okolní velké širé 
rodné lány osvícení 
zemedělci ještě 
nezaplevelili smr-
dutou řepkou, a tak 
sobotní vlastivědná 
trasa vedla krásně 

zelenou Mariánskou zahradou. V každé vesnici nás náš zapadlý vlastenec upozorňoval na rodné domky, barokní sochy, 
gotické portálky, kostelíky, rybníky a jednou dokonce i na otevřenou cukrárnu. U Bučického mlýna jsme tak dlouho čuměly 
jak tele na nová vrata až z nás zruční fotografové udělali veselé krávy. Zatímco před detěnickým zámkem Miloš zaníceně 
hovořil o zdejší pokleslé komerci, mladí konzumovali ve středověké krčmě kvasnicové pivo, Mirek v zámeckém parku našel 
keš a dámy si v přilehlých pokleslých stáncích během přednášky zakoupily košík, kabelku, přívěsky a Hanka dokonce získala 
úžasného ptáka (údajně pro kamarádku).  

 



Ani večer nezanedbal náš hostitel ideologickou přípravu. Kanonýrem Jabůrkem, písní délkou srovnatelnou s Velvarami nás 
nejen uvedl 
do problema-
tiky rakous-
ké sofistiko-
vané vojens-
ké taktiky 
v roce 1866, 
ale pomocí 
pouhých 
sedmnácti 
slok nám 
úspěšně vryl 
do hlavy, kde 

vlastně máme nedělní oběd.  
Bylo nás tolik - celkem 48, že 
jsme museli tlouct občankou o 
stůl, abychom byli vpuštěni do 
vlaku na královehradecké 
bojiště. Na Chlumu se nám 
připomněl každoroční déšť, ale 
na Medarda to byla vyslovená 
slabota. Po sedmi hubených 
letech se dočkala tučné útraty i 
místní milíčeveská hospoda 
u hřiště. Byli jsme tam 
historicky poprvé a hned jsme 

jim nechali utržit za pět piv a jeden bazének. To u Neumanů jsme se s konzumací snažili úplně jinak. Takže děkujeme za 
pohostinnost a Milošovi za vymýšlení stále nových tras a poskytování stále nových fundovaných informací. Ovšem za sebe 
musím přiznat, že jestli si za rok vzpomenu, že on tam vloni stál a furt jen ládoval, budu na sebe pyšná. 



Milíčeves č. 8 22. – 24. května 2009 – Poslední víkend před odletem do Iránu - a místo aby si Miloš doplňoval mezírky 
ve znalostech koránu a Blanka sháněla čádor, uspořádali pro nás už po osmé 
cyklistickou Milíčeves. A zase moc hezky! Téma sobotního výletu byla 
tentokrát Cidlina, ovšem nejen ona. Miloš, další významný člen družstva 
OPIČI, pojal výklad s důkladností sobě vlastní - od neolitu přes Annu 
samotřetí, Šliky, rozvoj průmyslu až po finanční politiku Aloise Rašína. Vidět 
na konci května sníh na Luční hoře je zajímavé, ale co to je oproti Loučné 
Hoře, kde se před námi jako zjevení vyloupl celodřevěný barokní kostel. Za tři 
hodiny sobotního oběda se nám s nasazením všech pák a sil podařilo vyzískat 
dvě piva - snad jen 
hejtman Sagner s kru-

tostí sobě vlastní dokáže nazvat takový vyprahlý podnik Oázou. 
Z fakultativního výletu na Hrádek u Nechanic si budeme pamatovat 
bloudění, hledání ptáka a mechanizovaného sběrače golfových míčků. 
Ptáka ani pokrok prostě nejde zastavit. Večerní koncert v obsazení les 
kytar, steel kytara sestřenice Líby, premiérově dědečkova basa 
a Součkovy zapomenuté housle umocnil na chvíli ohňostroj a po celý 

večer osvětlený kostel ve Slatinách. Zřejmě na oslavu 
zdařilého výletu do Pocidliní zapěly naše umělkyně 
z Prahy citlivě Vltavu. Zažili jsme křest sv. Vladimíra 
Jamesonem, a zahradou v Milíčevsi zaznělo i šest poctivejch ran - tři z nich patřily Janě Ch. V neděli 
pokračovalo naše putování Mariánskou zahradou kostelíčky obklopenými tak malebnými hřbitůvky, že už 
teď Milošovi závidíme, kde bude jednou randit s Líbou. Jedu na jih, jedu na sever a neomylně dojedu do 

Kopidlna. Na náměstí jsme jako nevěřící Tomášové koukali, že jeden číšník dokáže roznést piva ještě dřív než se cyklista 
našeho věku a dezorientace dokáže usadit. Po celý víkend nás rodina Neumanů obskakovala, nabízela celou pestrou škálu 
dobrot, laskomin, tekutin, až oči a žaludek přecházely. Přestože Stánin pobídkový list byl 
podstatně omezenější - marjánka a perník, slavila v naší komunitě taky úspěch. Prostě 
víkend se zase povedl. Jen s těžkým srdcem jsme se nenechali na zahradě zamknout a 
zažívat siestu sice bez vypitého piva ale taky už bez kol (naštěstí pečlivě připoutaných na 
autech) až do rána. 



Milíčeves č. 9 4. - 6. června 2010 - Tak jsme se zase po roce sešli. Už ani nepíšu kde, po těch letech je to přece jen už 
docela profláklé místo. Letos ale s inovací ve formě nádherného 
dřevěného přístřešku. Zřejmě proto taky celý víkend ani nekáplo! 
Protože vše podstatné jste už 
mohli vidět na fotkách, tak jen 
stručně: Sobota: 
Radim - při oslavě výročí 
vesnice Naďa skupuje celou 
zásobu sluníček. 
za Zbožím prohlídka roman-
tických feťáků spojená 
s poslechem jejich náladové 

hudby a s výhledem na zádumčivě plující PET flašky. Dojem bohužel 
kazila příroda (pár nějakých stromů a keřů, nějaké jezírko pod stěnou z 
nějakého šutru či co to bylo). 
na Klepandě prohlídka nádherných dědečků automobilů. 
horská prémie na vrchu Tábor zpestřená Vítkem - trhačem řetězů 
a Mirečkem – několikaná-
sobným píchačem. 
oběd (ta devítka dršťkovka 
je moje, tvoje je desítka 
gulášovka!). 
konečně sjezd!! 
Železnice a úžasný zádum-
čivý hřbitov s pískovcovými 

sochami a na náměstí opět dědečkové automobilové (sem tam taky nějaká ta 
babička motorka). 
a pak už nuda, jen ztráta jedné neteře - Čechoameričanky (ano ČECHO američanka, děvče si totiž dokázalo poradit). 
večer klasika zpestřená příjezdem motorkáře, ovšem tentokrát bez mámy motorkářky, takže klid. O půlnoci ještě dorazila 
umělkyně z Prahy.



Neděle: 
horská prémie hrad Veliš (některé to inspirovalo k veršování (kárám!!) typu "Veliš, 
ježíšmarjá už zase Veliš, s tou si tou si ale pr.el vyliž!“. Ovšem výrazná odměna ve 
formě nádherného na Valdštejnovo město a jeho barokně komponovanou krajinu!!! 
Mimochodem - verše obsahují rébus, jehož vyluštěním získáte název hory, kterou 
jsme z Veliše také viděli: 
oběd a prohlídka Vald-
štejnova města - hlavního 
to města Frýdlantského 
vévodství. 
opětovná prohlídka Vald-
štejnské loggie 
no pak už jen zpátky, do 
Miličevse, do Prahy, do-
mů, do prdele to bylo 
vedro. 
Neumanům se to zase 
povedlo. 

No a proč zpráva o 
putování po "terra 
felix" (šťastné zemi)? 
No protože se tam 
neplatily daně! Což 
mohu potvrdit, já jsem 
tedy za celý víkend 
Daně žádné peníze 
nedával. A proč nejas-
ná, no protože už si 
toho moc nepamatuju (v tom šíleným vedru). Zapsal Vláďa R.



Milíčeves č. 10  3. – 5. června 2011 - My z těch výročí a oslav nevyjdeme. V Milíčevsi jsme letos byli už podesáté! 
A tomu odpovídala i účast. Na šedesát účastníků technoparty vniklo na soukromý pozemek a rozbilo tam na celý víkend své 

ležení. Ještě večer 
jsme si slibovali, že 
útulný altán vůbec 
neopustíme, ale 
ranní slunce, kem-
pař (který místo aby 
hrál do noci, hrál od 
sedmé hodiny 
ranní) a několik 
startovních výstřelů 
nás vyhnalo na trať 
už v 9:14. V Ko-
necchlumí jsme se 
zmrzlinou či pivem v ruce vyslechli první KPČ, ale teprve v Červené 
Třemešné nám Miloš prozradil letošní jednotící červenou niť. Totiž KJE, 
čímž nepřítel soláru překvapivě nemyslel Kamarády jaderných elektráren, 
ale Karla Jaromíra Erbena. Miloš do nás životopisem, Blanka Pokladem. 
Ale v Miletíně byl klasik na žízeň krátký. Teprve po Pivovarské zahrádce, 
Sousedském domě a Pivovarské zahrádce jsme byli ochotni zamířit k 
domku, kde se Jaromír před 200 lety (Miloš si umí počkat) narodil. Před 
Polednicí jsme zbaběle ujeli, ale Svatební košile nás dostihla na 
malebném hřbitůvku u kostelíka v Byšičkách. Po herně v Lázních 
Bělohrad jsme už vzali milíčeveskou zahradu hojnosti úprkem. Že teče 
pivo proudem a stoly se prohýbají pochoutkami, to už bereme za těch 
uplynulých deset ročníků téměř jako samozřejmost, ale že nám domácí 
pán připraví večerní vernisáž usvědčujících fotografií (takoví jsme před 
devíti a méně lety byli?), 10 výročních lahví brutu a pamětní listy - to už 

nevím, jak se dá trumfnout (i když možná Jirka Navrátil by se svými neudanými štěňátky věděl). 



Pak už se začali činit naši virtuózní 
hudebníci. Barré akordy dokonalé, 
jenže Vítkovi se zdálo, že je zábava 
příliš usedlá, a tak vzal repertoár 
útokem. Ani vy se sluchem 
absolutním, neodsedejte si, vždyť 
proto si mladé vozíme s sebou, aby 
nám nožem anebo sekerou dali 
vědět, že nejsou naštěstí jen mladší 
ženský a starší whisky. 
 

V neděli jsme vyrazili na západ a do kopců. Na Veliš - tam jsme ještě byli vrcholu ušetřeni a na Loretu - byla dobyta pěšmo. 
Ale že jsme za trochu svíčkové museli z námi oblíbených rovin vyšplhat světa kraj, až pod nespatřenou Šikmou věž, to už si 
musí být Miloš hodně jistý v kramflecích. Nicméně i tam nás čekal Poklad - až od svaté Trojice přivezla Lence B. dvojice 
mladých lidí ztracenou peněženku. Cestou zpátky jsme ještě zalehli zahrádku realitního makléře a přijali pod obojí a pak už 

nastoupená 
jednotka 
vedená 
terazky 
majorom 
Hořejším 
pozdravila 
našeho 
Zapadlého 
vlastence 
mohutným 
huráá. Ani 
vůdce není 

neomylný, ale jen díky jeho malému kufru z pečlivě naplánované trasy jsme si udělali moc hezkou tečku na terase Tuřského 
zámku. Když jsme v podvečer opouštěli zahradu a rozhlédli se po lehce zvlněných zelených pláních, musím dát za pravdu 
paní profesorce LeHni, která uprostřed Mariánské zahrady prohlásila: "Ty ses, Miloši, uměl narodit."



Milíčeves č. 11  1. – 3. června 2012 - Letošní Milíčeves začínala první letní den, ale kdo se zabalil jako na běžky, neudělal 
rozhodně chybu. V kulichu jsme postavili stany, rozdělali pořádnou vatru a... přesunuli se 
do altánu, kde oheň simulovalo jen světlo. Když zmrznout, tak s písní ze zpěvníků na rtech. 
Ráno nám Pán domu nechal na libovůli, kdy vstanem - s jedinou podmínkou, že stihneme 
vlak do Ráje v 9:19. Neuvěřitelné, ale 
všech 44 vlak spořádaně stihlo, vešlo 
se s koly do vlaku, nastoupilo a 
vystoupilo v Sedmihorkách. Když si na 
Valdštejně zakoupíme seniorské 
vstupenky, tak se nemůžeme divit, že 
je Antonie Nedošínská považována za 
naši vrstevnici. Prohlédli jsme si, jak si 
sedlák Kopic ryl, celé roky ryl do 
chráněného pískovce a dojeli do Ráje 
na oběd. Ještě před Pekařovou branou 
jsme (samozřejmě omylem) uhli 50 

metrů od plánované trasy za mladými do hospody a to se nám stalo osudným. Je potřeba neustále si opakovat: "Nikdy nevěř 
cyklistovi pod třicet!" Zatímco ostatní se v poklidu sešli na hřbitově s kolegou Gerstnerem, my jsme na Mírově jetelné stezce 
na Nebákov slejzali s koly po žebříkách. Naštěstí tentokrát se slaňování obešlo bez vrtulníku. Sjeli jsme se až v Blatech 
v hospodě na samozřejmě na zahradě plné rajských gastronomických pokušení. Na začátku večera zazněly tématicky 
sokolské písně. Ale jen co začal Ivan listovat ve své rozsáhlé přídavné paměti, k lizu se dostali Vítek, Aleš, Míra a Pavel Ch. 
a hudebně potlačili naše osvědčené muzikanty. K tomu mám k nám nedůtklivým Starcům na kolech jen toto: "Nechte ty 
hochy, vždyť jsou to děti. Jsou NAŠE děti, soudruzi. Něco si hrají, tak ať hrají. A nebraňte jim v diskuzi." 
Nedělní ráno se odehrávalo v poklidném duchu. Ani ranní déšť ani ranní píchání časově nevadilo. Jenom blbec jako Zoubele 
v bouřce běhá ve Vitíněvsi po poli. Čest jeho památce. Pak už jsme jeli na kolech ve stopách sobotního vlaku, Sokolů a jarní 
Stezky. Po návštěvě oratotoře jsme si zopákli jičínské zámecké zahrady upravené stejným týmem jako zahrady litomyšlské, 
pozdravili sokola Čížka a úpatím Zebína dojeli do hospody Na mýtince. Zatímco mladí si čekání na všechno krátili hrou Prší, 
my jsme do deště opravdu vyjeli. A dojeli do Studeňan. A protože pršet přestalo, dozvěděli jsme se po Portmoneu vše, co 
jsme o zasloužilém umělci Josefu Váchalovi ani slyšet nechtěli. A je tu zpátky zahrada, stanové městečko postupně mizí, zas 
jeden víkend je ten tam. Bohužel. Start do druhé desítky se Vám, Milíčevští, totiž opět velice vydařil! 



Milíčeves č. 12  31. května – 2. června 2013 

To byl ročník jak z praku. Z Milíčevsi do Vitiněvsi a pak vlakem do 
Turnova. V muzeu Českého ráje jsme zhlédli jeden z největších 
obrazů světa Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou. Dál na kole do 
pivovaru Malý Rohozec. Už si přesně nepamatuji, kdy začalo pršet. 
V dešti nerad jez-
dím. Ani Mirek 
Tichý ne. Tak jsme 
slopali piva. V dešti 
jsme spolu dojeli 
zpátky na nádraží 
v Turnově. Mirek 

v Jičíně vystoupil, protože vynechat pivnici U Šuků, aby se tam potkal 
s ostatními mlaďochy, by bylo pro něj nepředstavitelné vybočení z tradice. 
Mě ve Vitiněvsi po vystoupení z vlaku právě předjela část ekipy T14. Stále 
pršelo. Tak že většina, co jela z Turnova přes Jičín, musela pořádně 
promoknout pláštěnka nepláštěnka. Cestou se podle řeči stavili v hospodě 
v Rovensku pod Troskami, naproti kostelu s obrácenými zvony. 



      Sobotní povodňové zpravodajství 
 

V Milíčevsi Miloš dojednal s někým z místních otevření bývalé milíčevské hospody, v daný čas už opuštěné truhlárny, 
abychom byli pod střechou. Tam se jedlo, pilo... Soňa Vašicová je bez peněženky a dokladů. Podle všeho je nechala na okně 
v hospodě v Rovensku. Blanka N. na mě: „Ty jsi nepil?“ „Nepil!“Tak jsme sedli do mého 
Favorita a jeli do Rovenska. Tam to všechno na parapetu našla. Při cestě zpátky jsme mezi 
Jičínem a Popovicemi předjížděli "cyklisty" - mlaďochy od nás, resp. jak bylo zamračeno, a už 
se stmívalo, nejeli rovně, nějaké auto je předjelo a v Popovicích zastavilo. Tam jsem zastavil i 
já. Dalo hodně přemlouvání Vítka a Aleše, aby dál nepokračovali na kole a nasedli do Favorita. 
Aleš si dal docela říct, ale Vít, to bylo skoro na policejního vyjednávače. Kola jsme jim 
domluvili do úschovy v budově bývalé školy. Ještě pak večer pro ta kola zajel větším autem 
Milan Zmátlík. A Vítek se prospal, a pak přes půlnoc hrál na kytaru ten svůj obvyklý repertoár. 
Déšť pokračoval celou noc a i v neděli, tak se kola skrečovala a automobily jsme se přesunuli 
do Ostroměře. Tam jsme navštívili Museum rodáka spisovatele Eduarda Štorcha a filmaře 
Karla Zemana. Oběd byl dojednán v příjemné hospůdce U Kameníka, uprostřed Ostroměře. 
Stále pršelo, během oběda jezdili po Ostroměři hasičská auta, většinou A30, aby zkrotili ten 
vodní živel. Po obědě jsme se rozjeli do svých domovů. 
Vzpomínky Honzy Dušáka z roku 2022 



Milíčeves č. 13  6. – 8. června 2014 – V letošním roce jsme si měli zopakovat loňskou páteční trasu z Turnova, kterou 
jsme tehdy absolvovali celou v hustém dešti, a jen tušili, jak 
hezké by mohly být výhledy z úbočí Kozákova. Na začátek však 
Miloš připravil „malou“ smyčku v okolí Turnova s místním 
znalcem. Protože sám však bojoval s jakousi chorobou, 
absolvoval celý výlet za volantem doprovodného vozidla a 
odpovědně plnil úlohu směrníka na křižovatkách, kde hrozilo, že 
by snad někdo mohl zabloudit. Nakonec se jeho Fabia osvědčila i 
jako sběrné vozidlo pro odpadlíky, kterým došly síly. Ale 
nepředbíhejme! 
Náladu během horské prémie z Turnova na Frydštejn zvedlo 
posezení v pivovaru v Malém Rohozci. Na výstup na věž 
podstatně dostavěné zříceniny hradu však již některým chyběly 
síly a ochudili se tak o krásný, téměř kruhový, výhled do kraje. 

Oběd v Malé Skále obsluha poněkud nestíhala, a když zasvěcený výklad o historii zdejšího 
zámku a kaple s moderními obrazy křížové cesty od Josefa Jíry, definitivně zboural 
původní časové plány, do zbývajících 60 km jsme vyráželi až kolem čtvrté odpoledne. 
Krásnou cyklostezku do Turnova jsme profrčeli, a s výjimkou omladiny, nikdo nenašel 
odvahu zdržet se ještě koupáním v Jizeře, ač horké počasí k tomu přímo svádělo. 
Vyhlídkovou trasu po úbočí Kozákova tak nakonec absolvovali jen nemnozí. Většina dala 
přednost rovinatější cestě přes 
Sedmihorky. V hospodách v Ro-
vensku jsme se všichni sešli a pro 
mnohé to byla závěrečná. Vlak a 
sběrné vozidlo to jistily. Ti, kdo se 
vydali po ose, dorazili do Miličevse 
kolem deváté večer a nohách měli 
téměř 75 km ve slušném vedru. Brzy 
jsme se však oklepali a večírek při 
ohni se protáhl hluboko přes půlnoc.



Druhý den bylo vedro ještě větší. Miloš v klimatizované Fabii však nepodlehl remcalům, požadujícím nahrazení části 
připraveného KPČ koupáním v rybníce, a poctivě jsme si zopakovali Komárkovu křížovou cestu v kostele v Konecchlumí, 

dřevěnice v Dře-
věnicích, Vácha-
la ve Studeňa-
nech, a prohlédli 
i čerstvě instalo-
vanou sochu 
Valdštejna na 
nádvoří jičín-
ského zámku. Po 
obědě v Bukvi-
cích pak výstava 

v místním sou-
kromém muzeu a 
další opakování. 
Kostel ve Veliši 
se pomalu klube 
z lešení, hezký 
kostelík v Chýji-
ci zvenčí pomalu 
opršívá, ale 
uvnitř se právě 
nově maluje. U 
rybníka v Žitě-

tíně překvapili mladí herci zdramatizovanou scénkou z historie Milošových předků. Zlatý hřeb na závěr programu 
v Liběšicích byl trochu na kopci, vedro bylo šílené, a docela jsem obdivoval, že se tam všichni nakonec vydrápali a mohli 
shlédnout místní soukromé safari a obdivovat zblízka velké stádo srnců a daňků, které tam chová soukromý majitel. Vedrem 
a ujetými 55 km zmožení, ale spokojení, jsme se vraceli zase z jednoho vydařeného víkendu. Luděk T16 



Milíčeves č. 14  5. – 7. června 2015 - Je výroční 14. ročník. V hospodě se počet účastníků na Milošově seznamu zastavil 
na čísle 58. Prostě přijeďte včas, ať si máte postavit kde stan, kde rozložit své židličky a natočit pivo do svého půllitru. 

Střípky vzpomínek Honzy 
Dušáka z roku 2022: 
Zatímco v sobotu dopo-
ledne jeli ostatní na 
prohlídku zámku Vokšice, 
já jsem se stavil v mé 
oblíbené hospůdce Na 
Blatech. Oběd v hospůdce 
Křenovský šenk na dohled 
od Trosek. Po obědě 
Trosky. Z nich úchvatné 

rozhledy nejen na Český ráj, ale i jeho okolí (Ještěd, Krkonoše, Bezděz, kam až oko dohlédlo...). Takový zážitek si zasloužil 
pivko. Další následovalo u rybníčku Nebákov. Přes den bylo Palermo. "Zajížďku" přes Sobotku jsem si odpustil, a 
z Mladějova jsem ani nezamířil s ostatními na Blata, když už jsem tam byl dopoledne. Hanka Brádková do Milíčevsi 
nedošlapala na kole, protože měla někde na trase pád.  



O nedělní dopo-
lední zábavnou 
složku před vý-
jezdem se 
posta-rala 
Stáňa. Stáňa a 
stan, zejména 
jeho balení patří 
již tradičně 
k sobě. V Kopi-
dlnu jsem vyne-
chal procházku  
po zámeckém 

parku a mezitím mlsal v cukrárně na náměstí. Oběd byl v Libáni na náměstí v restauraci Radnice. Byl jsem rád, že jsme 
navštívili místa, kde: "Řekla vrána vráně, koupíme si sáně, budeme se vozívati z Prahy do Libáně". Na tomto nevelkém 
náměstí byly ještě další tři hospody. Příjemná byla prohlídka zámku Staré hrady s půvabnou průvodkyní. 



Milíčeves č. 15 3. – 5. června 2016 - Dneska jedeme do Anenské Studánky, tak se musím rychle vypořádat s Milíčevsí, 
než pověstné anenské kopce přebijou vzpomínky na velké širé rodné lány, po kterých jsme si v pohodě jezdili minulý víkend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už po patnácté jsme rozbili svůj tábor na louce u 
Neumanů, zasedli do altánu a spořádali vše, co nám 
pozorní hostitelé podstrčili na stůl. Oheň, hudba, zpěv 
jako obvykle, jen čekání na mladé se každým rokem 

protahuje. Tentokrát dovezl propíchutého Pavla Ch. ochotný řidič až po půlnoci a Vítek dojel až hluboko po jedné. Ale 
startovací výstřel zazněl pro všechny stejně - v 9:14. V množství je síla. Jakmile jsme se objevili někde na návsi u kostela, už 
přispěchal ochotný domorodce a pustil nás do kostela - tu v Hradišťku, tu ve Velešicích. 
Ve Starém Bydžově jsme raději od románského kostela ujeli, abychom stihli oběd v 
Tatře. Oběd i dortíky stíhal personál v Novém Bydžově skvěle, ale to placení, to placení. 
Jak tahle skvadra bude zvádat EET, je mi záhadou. Automobilová frakce je nám neustále 
v patách (překvapivě ne naopak), takže si s námi prohlédla papírové betlémy i zapadlého 
vlastence, který to dotáhl až do Antarktidy. Na mondénním golfovém hřišti v Myštěvsi 
jsme se posadili na alternativní terásku na kládách a vychutnávali na ní Ferdinanda, to do 
kardinála Berana tady cpali afrodiazaka (aspoň jak Miloš říká). Zatímco my jsme 
vyrazili za našimi afrodiazaky - sudem a rozličnými pochutinami, mladí a nevybouření to vzali ještě přes hořický Chlum a ti 
úplně nadržení Martin R. s Davidem si střihli 186 kiláků přes hřebeny Krkonoš. Večírek se spravedlivě rozdělil - nejdříve 
hráli naši osvědčení bardi, poté převzali žezlo mladí a hráli a zpívali, až špunty v uších zaléhaly. 



V neděli nás nasměroval náš velitel nejdříve do Valdštejnova Jičína 
a poté do Prachovských skal. Vydrápali jsme se do Prachova, ale vůbec 
ne kvůli skalám nebo snad kvůli památníku na 150 let starou bitvu 
u Hradce Králové, jejíž stopy v krajině jsme celý víkend sledovali, ale 
kvůli pivu. Stánek vyhrál nad KPČ na celé čáře. K Jinolickým 
rybníkům jsme kvůli jakémusi skokanovi sešli pěšky a pak už 
následovala časovka jednotlivců do Železnice. Vyhráli všichni, 
k Jindrovi jsme dorazili těsně předtím, než nastalo krupobití. Dost 

hustý. Poslední sousto nedělního řízku dožvýkáno s koncem deště, a tak jsme dojeli zpátky na zahradu do Milíčevsi bez 
jediné kapky. Prostě nemělo to chybu, celý víkend jsme měli štěstí. Jenže štěstí přeje připraveným a naši hostitelé připravili 
vše s takovou pečlivostí, že se náš pobyt prostě musel vydařit. Rozloučili jsme se kořaličkou, ale naštěstí to není žádné 
loučení. Co nevidět se sejdem v Anence, na XIVejtu, na Vítání léta, na Cykločundru, ve Lhotě. 



Milíčeves č. 16  2. – 4. června 2017 - Fotografové, co děláte? Furt fotografujete, a album neděláte. A já teď zážitky 
z Milíčevse musím lovit jen z chatrné paměti a map. Letos jsme v Milíčevsi té multikulti moc nedali. V altánu se sešla 
výrazně homogenní společnost. Trase Čtrnáct zajišťovalo multikulturní obohacení jen pár míšenců ze Šestnáctky, 

Sedmnáctky, Šestky a jen jeden pár z dosud nezaintegrované 
Čtyřky. Příjemný večírek zpestřený jako obvykle pozdními 
cyklisty, z nichž někteří dokázali najet z Prahy podstatně víc 
než my auty (152 kiláků). Ranní výstřely a do vrabců jako 
když střelí. Zarazila nás až palírna v Češově. Moc hezký 
výklad paní učitelky, 
která místo pohlavko-
vání nezvedených žáků 
vyrábí každý rok ze 
150 tun ovoce různé 
kořaličky. Po ochut-
návce nastal nekoordi-
novaný postup krajem, 
a tak pátera Koniáše, 
téměř živé motáky pochopy na Zrcadle, či letopočet 

MCCCXL na břízolitu spatřili jen ti, které se povedlo našemu zapálenému vlastenci dostihnout. Oběd v Zámostecké rychtě 
zpestřen výraznou změnou cen masové směsi v průběhu placení. Poté opět osobní přínosy 
u Bučického mlýna nebo v Kopidlně k namalované trase, ale nakonec jsme se všichni sešli 
nad nanuky v Údrnicích. Ještě že tam byly lyžařské závody, byla to ten den poslední otevřená 
hospoda. Nemyčeves, Slatiny i hospoda na hřišti v Milíčevsi hanebně zklamaly. Naštěstí sud 
na zahradě je náš a snad něco piv stihneme, než dorazí naši mladí z fotbalu. Večer přijely 
housle a další kytara ze Čtrnáctky, basa z Jičína, ale steel kytara sestřenice Líby zajistila, že 
havajské rytmy se prodraly i do dvou modrých balónků. A nakonec přišel Vítek s babiččinou 
krabičkou Beatles a české pop music, v jejíž znalosti jsme my pamětníci hanebně selhali. 

V neděli po slavnostní střelbě začal, tak jak ho známe, tradiční pohyb krajem. Jenže hned u první pamětihodnosti v Milíčevsi 
začalo krápat, a tak jsme z trasy uhnuli doprava do hospody na hřišti a sledovali, jak naši (žáci Milíčeves) vyhráli stejně jako 
mistři v Cardiffu - 4:1. Pak  už  se  déšť  přestěhoval  jinam,  a  my  mohli  zhlédnout  Švehlu alias Štefánika, první přijímaní  



u Diviše, nejhezčí nádraží v Ostroměři a holovouského malináče. Obávaný výstup na Hořický chlum jsme zvládli v pohodě 
a po dlooouhém sjezdu do Libínského sedla jsme ještě překvapivě nebyli dole, ale ocitli jsme se na Slovensku - pod námi 
příkré stráně do hlubokého údolí. Oběd Miloš domluvil v neděli normálně zavřené hospodě v Šárovcově Lhotě. Guláš a piva 
se trochu protáhly, ale rosnička volá domů, domů nebo zmokneme, a tak ukázněně sedáme na kola a přes zmrzlinu 
v Konecchlumí a přeci jen déšť dorážíme na zahradní parkoviště. Moc děkujeme, zase to bááječně vyšlo, co nevidět za rok se 
zase sejdem (už po sedmnácté!!!) a způsobně jsme se rozjeli do svých domovů. 

Tenhle příběh je pravda, ale má ještě jeden konec. V Šárovcově Lhotě. Když jsme do hospody přijeli pro Martinovu šlapku, 
skláněli se nad kulečníkem čtyři hromotlukové a hospodská pokorně čekala, až si hráči objednají další várku Dušínů (pro nás 
neznalé pivo a rum). My jsme naložili zlomenou šlapku, rodina Tichých jednoho Mirka Dušína a v už několik hodin zavřené 
hospodě zbyli tři mušketýři - Vítek a dva kluci Chloupkovi. Dál už v popisu nedělního fádního odpoledne pokračuje Pavel 
Chloupek: 
"tak teda povidáme, přeháníme, jak vypadala naše veselá cesta domů: Po té co byly v Šárovcovo Lhotě vypity Dušíny 
a Mirek byl odvezen směr Řevnice, jsme udělali (jak se později ukázalo) naprosto zásadní, nebo chcete-li osudovou chybu, tj 
že se  objednala  ještě  jedna runda  piv a dalo  několik  fotbálků se servírkou. Bylo  vyhlédnuto,  že vlak  jezdí  ve  28 každou 



hodinu. Pak se pomaloučku polehoučku a v náladě vyjelo, kolik h bylo, nevim. Ideální počasí, a přes rozpačitý začátek jsme 
chytli tempíčko a skrzevá Ostroměře a Nové Bydžovy jsme se hbitě prosmýkli jako pověstná lasička. Hmmm. Ačkoliv jsme 
v sedlech svých bicyklů odváděli fantastické penzum práce, ukousli jsme si příliš velké sousto, a čím dál víc bylo jasné, že 
tenhle vlak v půl (asi devátý) v Chlumci prostě nestihnem, nakonec chybělo cirka 10 minut, zkrátka nebýt posledního piva a 
fotbálků, stihlo by se to jak nic. V Chlumci jsme k naší smůle zjistili, že žádný vlak za hodinu už nejede, tenhle co ujel, byl 
zkrátka definitivně poslední a přes to nejede vlak. Pak už jenom zcela šílený přípoj přes Hradubice. Jejda jejda jejda. V tu 
chvíli jsme byli za pitomce, co si nedokážou ohlídat, kdy že jim jede poslední vlak. Dopadli jsme tu jak místní sedláci, a to 
jen kvůli naší blbosti. Takže plán B, vydat se dál na jih směrem k hlavní trati. Jenže ani v Týnci n/L už tou dobou nic 
nezastaví, jak záhy zjišťujeme, zkrátka za deset deset už nejede nic. Nezbývalo než jako zkušený lodivod zavelet směr Kolín, 
což jak se nakonec ukázalo, nebylo úplně nejblíž, ale je to jediné možné řešení. No, hlavně že nemusíme potupně někoho 
volat, ať pro nás přijede, to už to snad radši dojedem až do Prahy na kolech. Projeli jsme Převýšovem (to je ta vesnice, kde 
Slavie pár let zpátky ostudně prohrála 3:0 v poháru) a skrze další řitě a po dlouhé pasáži se tmou na krku jsme uviděli ceduli 
Kolín 22 km, což nás ani trochu nenaplňovalo optimismem. A tak jsme aspoň z maršálské torny vytáhli poslední tatranky 
a všelijaké světla. A dál jsme uháněli k Labi směr Týnec, kde to celkem slušně jelo. Od Týnce dál po nějaký polostátovce na 
Kolín což trvalo asi 100 let, zkrátka nekonečná rovinka za tmy, kde některým jedincům už znatelně docházely síly. Aspoň že 
tu byl minimální provoz. Námi vyhlédnutý vlak měl naštěstí už předem známé 20 min zpoždění, za což jsme byli celkem 
rádi, anžto jsme k nádru dorazili ve 22:36 tj těsně před plánovaným odjezdem. Takhle byl čas v klidu koupit lístky a zkusit 
najít i něco k snědku, jenže všude bylo zavříno. Až na Miro Kebab před nádražím. I když Ázerbájdžánec už měl mít třičtvrtě 
hodiny ofiko po šichtě, otevřeno stále bylo a kebaby a tortily byly naše. Dekadence tohoto počinu byla završena stylově 
plechovkovým Bráníkem, připadali jsme si jako v Rumunsku - vágus styl. Ve vlaku jsme to měli pěkně na háku, naše bicykly 
si pěkně visely (povinná rezervace a zbývala přesně 3 místa pro naše kola), metro se stihne, v dobré náladě vychutnáváme 
dobroty z Miro Kebabu a nějak nechápem, že je možný takhle přijet z Milíčevse. Konec dobrý, všechno dobré a nechme se 
překvapit, co dalšího neočekávaného bude příště. Kolu zdar." 



Milíčeves č. 17  1. – 3. června 2018 - Když nám Miloš tak hezky poděkoval, tak musíme poděkovat i jemu a jeho 
rozvětvené rodině. Vstávaly mi vlasy hrůzou, když se v pátek večer ve 
vratech v Milíčevsi objevovaly další a další alegorické vozy s koly. To 
se nedá zvládnout. Ale nakonec byla pohoda. Milena s Blankou nosily 
další a další tácy s pochutinami, okolo ohně jsme udělali ještě větší 
kolo a večer zvolna plynul. Došlo i na hudbu Praha. Pařízek přijel 
s padající Loretou dokonce jen na pár hodin, aby nám mohl zahrát na 
basu.  
Ráno nevěstilo nic dobrého, start byl dřív než obvyklých 9:14 
a připravená mapa se hemžila vrstevnicemi. Když jsme tlačili kola do 
kopce na Chloumek, v duchu jsem láteřila, proč si Miloš nevzal k srdci 
upozornění, že kopce 
jsou naším společným 
nepřítelem. Ale pak 
jsme sjeli do Lomnice 
nad Popelkou a dojeli 
k továrně Mastných. 
Rázem bylo jasné, že 
sem jsme přes hřeben 
dojet prostě museli. 
Nejdříve jsme průvodci 
vyplenili lednici s lahváči, a on nás pak 
za odměnu vzal na střechu, do 
svatebního sálu, do muzea motorek 
Raleigh a do dalších a dalších prostor se 
stroji, nářadím, prostě vším, co bylo ze 
železa. Je to neuvěřitelné, ale fabriku si 

koupil umělecký kovář, aby měl kam umístit vše, co sbírá asi 40 let. A ještě jedna zajímavost. 
Pavla Doležala učila Vlasta P. matematiku, ale zřejmě špatně, protože do takového podniku by 
nikdo,  kdo   umí  trochu  počítat,  nešel.  Jen  zapálený  blázen,  a  to  zřejmě  pan  kovář  je. 



Po obědě v Košovském sedle (samozřejmě na hrozném kopci) jsme zjistili, 
že poklidná říčka Cidlina pramení v horách a dokonce na dvou místech. 
Pak v rychlém sledu hostinec v Železnici, Valdštejnská lodžie a Jičín. 
Někdo k Šukům, někdo našel úkryt před bouří u Ngueyna. Ale v Milíčevsi 
po průtrži ani památka. Večer se opět plenily tácy, točila Nová Paka o sto 
šest a k tomu spojené hudby z TAKu a Jičína. Jak to říct kulantně? Ale co, 
je skoro dvanáct. Staří jsou pro všední den, ale Vítek a mladí jsou pro 
svátek. A tak nechte Vítka hrát! Helter Skelter umí líp než Beatles! 
V neděli v poklidném 
tempu (ve Starých Smr-
kovicích nás dokonce 
předjeli i veteráni) do 
Hořic. Na vrchu sv. 
Gottharda jsme si pro-
hlédli rozličné pískovcové 
sochy, které tam umělci 
natahali za posledních sto 
padesát let. Ovšem největší 

poctu hořickému pískovci vytvořil stavitel 
hořického pivovaru. Obnovený pivovar Jungberg 
nám nabídl výborné hořké pivo a obrovského ptáka 
umocněného malou cenou. Ale ani výborný oběd 
není zadarmo, vzhůru do kopce. Naštěstí jsme 
vytlačili jen dvě zatáčky ze 300 zatáček Gustava 

Havla a už jsme byli u Věže samostatnosti. Byla tam věž a ještě jedna věž, a na obě jsme museli 
vylézt. Ale vyplatilo se, zatímco předvoj šel po červené z kopce dolů, my, co máme kola, jsme zvolili 
cyklostezku, a ta byla podstatně sjízdnější. Zmrzlina s frontou v Konecchlumí a už nás vítá zahrada 
a dopíjení nekonečného sudu. Co říct na závěr? Byl to krásný poetický víkend, děkujem Milošovi, 
který nám jako vždy předvedl své rodiště v nejlepším světle, paním domu Blance a Mileně,  
Milanovi,   Alešovi,   Pavlíně   a   diplom   si   určitě   zaslouží   za   pozitivní   čakry   i   nejmladší   cyklista   Prokop. 



Milíčeves č. 18  31. května – 2. června 2019 - Ani domácí pán si už nepamatuje. Klidně Soně odsouhlasil, že je to 
17. ročník, a přitom jsme byli v Milíčevsi již po osmnácté! A zase bylo báječně. Než jsme se my v pátek později příchozí 

vypovídali ze 
štrapácí, které 
nás potkaly před 
cestou a cestou, 
už tu byl konec 
hudby. A tak jen 
poklidné klábo-
sení v kruhu 
okolo ohně. Po 
tradiční ranní 
střelbě jsme se 
na náměstí v Jičí-
ně potkali s vete-
rány, jejichž konvoj pak předjížděl náš konvoj (nás bylo víc) po celý 
den. Zatímco oni smrděli krajinou, my jsme se pod Čeřovkou od pana 
geologa dozvěděli tolik zajímavostí, že si z nich pamatuju jen to, že 
celý kopec je z porcelánu a že udělal u petrologa Součka zkoušku za 
dvě. Po obědě v Libuni nás čekalo další překvapení. Aukční síň Kodl 
draží Františky Kavány za statisíce a tady je mají v zaprášené faře 
mezi harampádím rozvěšené po celém patře. A jako bonus jeho hrob 
s výhledem na Trosky. Ostatně hřbitovy to je naše. Cestou jsme se 
stavili ještě v Mladějově u hrobu zakladatele dnešní podoby ČVUT 
F. J. Gerstnera. Ostatní jsme zahnali a vyfotili jsme se s ním jen my - 
čeští inženýři. A ještě jedno památné místo - Blata. Hospoda, kde 
spolužáci Mazáček a Neuman poprvé společně dunivým hlasem 
zpívali „Veď mě dál, cesto má!“ Každý tolik piv, na kolik se cítil, 
a poté podle pečlivě namalovaných map domů. Ti nejstřízlivější vláčeli 
kola přes rychlíkovou trať a oklikou přes Slatiny. 



Letošní sobotní večer by ve znamení 
grilování. Mladí usilovně grilovali vše, 
co jim přišlo pod ruku, a my staří jsme 
usilovně trhali Mírovi tácy z rukou. 
Nejen jídlem živ jest člověk. Jana 
Chloupková s námi oslavila svých 4x15 
50% kořaličkou (ještě že tak, šedesátka 
by nás porazila). A pak nastoupil 
Čtrnáctkový Honza Dušák a zaznělo 
sedm poctivejch ran! Tak živijóó! Když 
je ten Den dětí, požádal Miloš, aby nám 

i zahrály. Můžete obrážet sleziny a poslouchat Bednu od whisky každý týden, ale Come together uslyšíte naživo, jen když 
zavítá do Česka McCartney. Anebo když nám v Milíčevsi zahraje Vítek. Slyšela jsem sir Paula ve Vysočanech v Kolbence, 
tak mohu srovnávat. Vítek je lepší! 
A už je tu nedělní ráno, posnídali jsme šampaňské a vyrazili zelenými 
lány na Luční horu. Zlověstný název, ale nakonec se z hory vyklubal 
kopeček a na něm dřevěný kostelíček. Tentokrát jsme ho mohli 
obdivovat i zevnitř, stejně jako zavřenou hospodu v Lískovicích - pan 
vrchní ji otevřel jen pro nás. Minutkový oběd tentokrát opravdu trval 
minuty a minuty, a naše děti (bez kydů) nejdříve dojídaly, co zbylo po 
nás, než se dočkaly obrovských porcí i ony. Jen co nás vrchní 
zkasíroval, vzal klíče - a otevřel nám svoje muzeum venkova. On totiž 
po večerech nosí piva a přes den shromažďuje staré zemědělské stroje a 
haraburdí. Má jich plnou sýpku. Před námi defilovalo celé naše dětství 
i mládí včetně praček, kočárků, umělohmotných tatrovek a prášků na 
praní. Další zapadlý vlastenec. Vrátili jsme se na zahradu do altánu a před námi, přecpanými z oběda, se objevila tlapičenka. 
Okamžitě zmizela. A co teprve dort, který poslala Boženka na oslavu Dne dětí. Ten ochutnaly jen ty nejrychlejší děti: Prokop 
a Ervín. A už odjíždí jedno auto za druhým. Loučení nemám ráda, ale vždyť co nevidět se sejdem. Tak už musíme zase jen 
poděkovat Blance a Milošovi, kteří předpřipravili úplně všechno, včetně počasí a tentokrát všem jejich dětem i našim dětem, 
že nám celý víkend sloužily (opravdu doslova). A už se těšíme, jaká výročí vytáhne Miloš z klobouku na Milíčevsi 2020. 



Milíčeves č. 19  5. - 7. června 2020 - Tak jsme se v tomto podivném roce sešli na první čtrnáctkové víkendové akci ve 
větším než malém množství až v červnu. A rovnou to stálo zato, Milíčevsí se protočilo na šedesát!! lidí. Přítomnost piva sice 
ohlásil přípravný výbor už v pátek ve dvanáct, pípa však dorazila až v pět. Ale to byl snad jediný zádrhel celého pobytu. 

Hrozící mračna jen vytvořila nad zahradou 
dvojitou duhu a my mohli hodovat a hrát u ohně 
až do tři čtvrtě na jednu, kdy dorazil s píchlou 
duší poněkud vyšťavený Vítek. 
Sobotní ráno nevěstilo nic dobrého. Jen co se 
téměř v 9:14 odpálil tupý start, začalo drobně 
pršet. Přesto hamletovská otázka Jet či nejet? 
vůbec nezazněla. Jako jeden muž vystartovalo 
přes padesát cyklistů přesně podle map 
namalovaných poprvé ne vlastnoručně - hurá! 
Jeli jsme mírně zvlněnou zelenou krajinou, 
okolo kostelíků, roubených chalup a výhledů na 
Trosky pod námi. Zastavila nás až v Mladějově 
cedule Cyklo Milíčeves. Po obědě jsme si 
prohlédli chalupu a větrný mlýnek, který jen pro 

svou potěchu vytvořili Jů a Hele 
Lhotákovi. Santiniho kaple 
nezklamala jen proto, že už jsme 
věděli, do čeho jdeme, a navíc 
Miloš chytře zvolil cestu k ní 
z kopce dolů. Nevýznamná 
přeprška strávená pod stromy 
v Ostružnu nebo v hospodách 
v Blatech či Jičíně. Na zahradě 
rajských potěšení už zase jen 

slunce a jak jinak - dvojitá duha. Miloš na sobotní večer zajistil sousedy na rožnění masa a sestřenici Líbu na hudbu, a tak 
večer zařízen all inclusive. Cítím v kostech: Es kommt der Tag, kdy za nás někdo bude jezdit i na kolech. 



 V noci se vypršelo a ráno SLUNCE. Vyrazili jsme za dalším Milošovým příbuzným do Volanic. Tak už nejen oheň, voda, 
vítr. Bratranec nám na nádrži plné bioplynu názorně předvedl, že se elektřina dá vyrábět za naše peníze i z kukuřice. A už je 

tu Jičíněves. Astronom 

Grygar tu dětem nejen názorně osvětlil planetární soustavu, ale na jejich přání zřídil Lajce, první oběti vesmírných letů, na 
zahradě školy i hrobeček. Moc se té kachny a svíčkové nenacpěte, čeká nás kopec. Jak výstup, tak výhled stál zato. Z vrcholu 
Veliše jsme se naposled rozhlédli po terra felix - šťastné zemi pod námi. Ano, pravdu dí náš zapadlý vlastenec. “Šťastná to 

zem!” Po celý víkend jsme nespatřili ani jeden 
hadr na hubě, na první bubáky jsme natrefili až 
na hranicích Prahy. Tak Miloši, Blanko, 
organizační výbore, díky a za rok se těšíme už 
podvacáté! 



Milíčeves č. 20  3. – 5- září 2021 - A první víkend v září byl také parádní. Byla jubilejní 20. Milíčeves. I když byl termín 
netradiční, slétlo se nás na zahradu ze všech stran hodně. Měli jsme na starost Chvala, a tak zatímco cyklisté bez pohonu 

našlapali za sobotu 67 kiláků, elektrokola, 
psi a děti se vozili na výlet auty. Ale na 
TOP místech jsme se vždycky sešli. 
Nevím, jak to zapadlý vlastenec dělá, že 
kolem takové díry (Miloši, promiň) 
vždycky dokáže vydupat ze země nové a 
nové zajímavosti, ale sobotní návštěva 
cihelny v Šárovcově Lhotě, kterou majitel 

zachránil před rozebráním, a pila 
v Železnici, která vypnula katr jen kvůli 
nedělnímu obědu, byly opravdové pecky. 
Po zajištění exkluzivních služeb all 
inclusive se z úslužné hostitelky stala divá 
Polednice - taky dobrý. V pátek dorazila 
hudba až z Jizerských hor. A když v půl 
jedné dohrála (Františkovi se podařilo 
odvléct Věru do auta po sedmé neustále 
doplňované skleničce), začali vřískat 
Beatles Yeah, yeah, yeah. Paráda až do půl 

třetí! V sobotu na oslavu narozenin Jany Pšč. přijela (kromě opilce Čurdy ve skle) opět 
hudba z Jizerek - dokonce ve čtyřech. Basa tvrdí muziku, ale donutit osádku po 
vystoupení k nastoupení - to je, Pařízku, daleko tvrdší oříšek. Jako bonbónek k nedělní 
kávičce ve Valdštejnské lodžii posloužil výstup na Zebín. Krásný výhled na krásnou 
zemi! Hostitelé nejen zařídili hezké počasí, ale ke všemu jídlu, pochutinám 
a laskominám nám zařídili i dort k 20. Milíčevsi. Možná nás už tolik nebude jezdit na 
kole, ale máme zajištěno, že vstanou noví bojovníci a 21. Milíčeves na kolech určitě 
bude!!!  Miloši,  Blanko,  Mileno,  Milane,  moc  díky! 
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