
Chtěl bych se tímto s Vámi podělit o dojmy ze sobotní akce konané v Líbeznicích. Jednalo se 

o sportovní akci s názvem Líbeznický koloběh.  

Před týdnem přišla přítelkyně domů s informací, že se koná nějaký závod, a že bychom se ho 

mohli zúčastnit. Po zjištění všech informací ve mně byla malá dušička, přeci jen 10 km není 

málo, ale s úsměvem jsem na to kývnul a v sobotu ráno po prezentaci stál na startu.  

Skvělá atmosféra v místě ze mě shodila poslední zbytky obav a natěšeni jsme vyrazili. Trať 

byla členitá a velmi zajímá, asfalt střídal terén, příjemné pasáže zase ty náročnější. Naší, a 

počítám, že nejen naší, fyzickou zdatnost prověřil náročný kopec vedoucí do velmi hezké 

lesní pasáže. Zkrátka trať se nám velmi líbila a moc jsme si ji užili, zvláště když nás už pár 

desítek metrů před cílem vítal brilantním způsobem hlas pana starosty, který se zjevně minul 

povoláním. Plně si ho dokážu představit jako spíkra na nějaké velké kulturní akci či 

sportovním utkání. V cíli jsme dostali dobré občerstvení a po nabrání dechu a sil při vyhlášení 

vítězů i moc hezký diplom.  

Poté jsem se, občerstven lahodným pivem v skvěle zásobeném místním stánku, přesunul na 

hřiště a kochal se úžasnými výkony ve volejbalovém turnaji. Když jsem se konečně zabral do 

fandění jednomu z týmů, vyrušila mě hlasitá hudba linoucí se z blízkého stanu. Neodolal jsem 

a šel se podívat, co se tam děje. A udělal jsem dobře. Na taneční hudbu se tam úžasně 

kroutili, pohybovali a různě točili povětšinou ženy a dívky. Neznaje toho jsem byl poučen, že 

se jedná o zumbu. A musím říci, že předcvičovatelkám, tanečnicím i dívčímu potěru to 

báječně šlo a byl na to moc hezký pohled. No a pak následovala akce za akcí. Skvěle hrající 

žáky ve fotbalovém turnaji vystřídali v místní tělocvičně neméně zdatní florbalisté, a všichni 

byli posléze odměněni krásnými cenami. Zvláště hezké byli poháry pro vítěze a nádherně 

zdobené dorty. Pro děti byl dále připraven program v podobě možnosti zastřílet si ze 

vzduchovky s místními strážníky, na koloběžce si projet dopravní hřiště, prohlédnout si 

hasičskou techniku či si zaházet šipky. K tomu všemu, až na konec celé akce, kdy nás stihnul 

déšť, nás celý den provázelo skvěle počasí. 

Celý den se nám moc líbil a nadchl nás. Chtěl bych tímto moc a moc poděkovat všem 

organizátorům a pomocníkům a obci za to, že nám připravili takovouto skvělou akci, moc 

jsme si ji užili. A už teď se těšíme na druhý ročník Líbeznického koloběhu a na podobné 

sportovní akce. 
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