Výlet do Poděbrad
25. 5. 2016

Dne 25. května jsme se s klientkami vydaly na jednodenní výlet do Poděbrad.
Výlet nám nezačal zrovna příjemně. Autobus, který nás měl dopravit do Nového
Bydžova na vlak, měl zpoždění. Nakonec jsme zvolily jinou variantu a jely jsme
autobusem až do Poděbrad.
Poděbrady jsou vyhlášeným lázeňským městem ve Středočeském kraji
a specializují se především na léčbu kardiovaskulárního systému, léčbu
pohybového ústrojí a látkové výměny. Zároveň jsou velmi oblíbeným místem
turistů a příjemnou lokalitou pro společný výlet.
Na místo jsme přijely v 9 hodin. Měly jsme čas na prohlídku města, kolonády
a ochutnávku minerální vody Poděbradky s léčivými účinky. Procházkou
z autobusového nádraží jsme se zastavily na náměstí, kde jsme si prohlédly
sochu krále Jiřího z Poděbrad. Dle pamětní desky jsme se dozvěděly, že jako
český král vládl od roku 1458 do roku 1471. Naše kroky dále směřovaly
k přístavišti na poděbradském Zámeckém nábřeží. Naším cílem byla okružní
plavba k soutoku Labe a Cidliny. Na palubě jsme si objednaly kávu a zákusek,
na kterém si klientky velmi pochutnaly. Při kávě jsme sledovaly krásné okolí
a přírodu. Při zpáteční cestě lodí jsme sledovaly plavbu z horní paluby. Po
hodinové plavbě jsme se vydaly další procházkou po pobřeží, kde nás

doprovázel houf hladových kačen. Uživatelkám by se líbila projížďka
výhledovým vláčkem, ale na tu jsme bohužel už neměly čas.
Poohlídly jsme se po vhodné restauraci, protože nám pěkně vyhládlo. Po
dobrém obědě jsme se vydaly na procházku po kolonádě a výlet jsme zakončily
zastávkou na zmrzlině, kterou jsme si společně vychutnaly.
Následovala cesta k nádraží, kde jsme zakoupily lístky a po pár minutách jsme
nasedly do našeho vlaku. Cestou zpět jsme si povídaly o společném výletu
a společných zážitcích. Do Skřivan jsme se vrátily v odpoledních hodinách.
Výlet byl velmi vydařený, počasí nám přálo a výlet se nám velmi líbil. Přinesl
nám mnoho nových zážitků a dojmů. Výlet do Poděbrad všem doporučujeme
a těšíme se na další.
Výletu se zúčastnila: Chudobová E., Ježková A., Bartáková M., Jirátová J.,
Palečková R., Nováková J.
Doprovod: Jiránková L., Berná D.

