Cyklovandr 2010 Jižní Čechy
Sobota 7. 8. 2010
Vyjíždíme z Bohumína v 6,26 ráno. Radka, Petr, Jolka, Semiš, Tomáš a Šárka jedeme rychlíkem do Brna a tady
v 9,20 dopoledne přestupujeme na vlak do Veselí nad Lužnicí. S Katkou jsme se měli potkat ve vlaku z Brna, ale
nestihla ho, a tak ve Veselí, kde jsme přijeli ve13,15, na ni čekáme další 2 hodiny. Naštěstí pořád prší a tak si říkáme,
že než přijede, snad přestane.
Vyjíždíme až o půl 4 odpoledne směrem na Třeboň.
Pořád prší, jsme promoklí na kost a je nám zima. V Třeboni se
posilňujeme v cukrárně zákuskem a horkou kávou. Rozhodnutí
je jasné, budeme zde hledat nějakou levnější ubytovnu na
přespání. Nakonec se nad námi, totálně mokrými cyklisty,
smilují
v Domově
mládeže
přímo tady
v Třeboni a dovolí nám přespat na půdě. Vše zde v pohodě
usušíme, vyhřejeme se v teplých sprchách a hlavně spíme v suchu
a za pár kaček.
Najeto 26 km

Neděle 8. 8. 2010
Ráno už je jasno a skoro 25 °C, takže pohoda, bohužel až na Šárčinu migrénu. Ale ona vše zvládá a my se
přizpůsobíme. Ve Slavošovicích, v Malém Muzeu Piva, kde se cestou
zastavujeme, už je vše v pořádku. Jsme uchváceni, pan Adamík, majitel
muzea tady má přes 2000 pivních láhví a k tomu i víčka! Samozřejmě taky
ochutnáváme. Ještě zápis do knihy návštěv a jedeme dál někde na oběd.
V Borovanech na statku to vypadá pěkně, ale jídlo nic moc.
Míříme do nedalekých Radostic ke znovu otevřenému památníku Jana
Žižky z Trocnova, tady nás ovšem zastihla krátká dešťová přeháňka a tak si
pod přístřeškem
zahrajeme aspoň karty.

Za chvilku je po dešti a tak a tak jedeme dál, směrem na Český Krumlov. Jolce s Šárkou se sice podařilo
zabloudit, ale za pomoci mobilních telefonů se nám je zase brzy povede najít. Spíme u Spolského rybníka hned vedle
letiště. Katka to vlastně nevěděla a začala rozbalovat svůj červený
stan přímo uprostřed letiště. Podařilo se nám ji ale přemluvit, a
tak jsme spali všichni pěkně pohromadě.
Najeto 56 km

Pondělí 9. 8. 2010
Ráno tady máme zase pěkně a sluníčko. Do Českého Krumlova je to jen kousek. Moc se nám tady líbí, je to
krásné město. U oběda v restauraci se musíme vystřídat, je narváno, ale jídlo nic moc.
Kousek dál se ještě Radka s Petrem, Jolkou a Katkou
zajdou podívat do bývalého grafitového dolu. Oblékáme si
úžasné oblečky, škoda jen, že vláček mají v poruše, takže
prohlídku absolvujeme pěšky. I tak je to zážitek. Pracující dělníci
to tady neměli vůbec jednoduché.

Poté si dáme ještě pivko a jedeme dál
směrem na Strakonice. V obci Smědeč se konečně
potkáváme s Kvakinem, který se k nám připojil až
teď. Je večer a tak přijde vhod spaní někde v lese.

Najeto 32 km

Úterý 10. 8. 2010
Ráno svítí krásně sluníčko a my v 9 hodin vyjíždíme směrem k národní kulturní památce z 16 století z období
renesance ke státnímu zámku Kratochvíle. Cesta ubíhá rychle, je to
pořád s kopce. Cestou se ještě zastavíme v kempu u rybníka
Podroužek a tady si dopřejeme sprchu s teplou vodou. Hurá
alespoň na chvilku nebudeme za čuníky. Zámeckou prohlídku
absolvuje jen Tomáš s Šárkou, my ostatní se spokojíme
s prohlídkou nádherné rozkvetlé zámecké zahrady. K tomu
zákusek a kafe a někdo si dá taky šlofíka.
Tak a za slabé 2 hoďky konec odpočinku a jedeme do
Bavorova. Jsou tu kolotoče, ale taky zmrzlina, protože slunce peče
o sto šest. Míříme k rozhledně a pohádkovému hradu Helfenburg
ze 14. století. Leží uprostřed lesů na hoře Malošíně, necelých 5
kilometrů od Bavorova. Bohužel se musí trochu odbočit z hlavní cesty a tak se rozdělíme. Šárka, Radka, Petr a Tomáš
jedou na hrad ostatní do nejbližší hospody. Výhledy do krajiny kolem je prostě k nezaplacení, za tu námahu to určitě
stálo.

Cestou zpět z kopečka hledáme kamarády. Najdeme je Jak
jinak než v hospůdce u pivka v dědince Střítež. Nakonec to tady
rozjedeme tak, že se tančí a pivko a zelená teče proudem. Po domluvě zůstáváme i na noc a spíme pod kulečníkovým
stolem.

Najeto 43 km

Středa 11. 8. 2010
Ráno je krásně a paní hospodská otvírá hospodu i přilehlý obchůdek. Semiš má dovoleno si sám načepovat
pivo. Snídáme poblíž na návsi u laviček. Přes kopeček
míříme do Hoštic a JZD u Šimona Pláničky.

Čepují
nám nechutná
Michala
Hoštické
hledáme

kvasnicovo-pšeničné pivo, ale nějak zvlášť
a tak jedeme ke hrobu country zpěváka
Tučného. Ještě si prohlídneme to slavné
náměstí, kde se natáčelo Slunce, seno … a
dobrou restauraci.

Ve
městem
jihočeského
historického
města Písek.
Tady se
nachází
nejstarší dochovaný český kamenný most ze 13.
Století. Pěkné místečko na kávu a zákusek. Taky
společná fotka pod mostem i na mostě, vše se musí

Strakonicích si dáváme výborný oběd a za
koupání v řece Otavě. Míříme do

zdokumentovat. Ještě si nakoupíme nějaké jídlo na náměstí a
krásnou lesní cestou míříme na Zvíkov. Nejdřív se podíváme
k hradu a na soutok
Vltavy a Otavy a teď už
hurá někde spát.
V blízkém lese je plno
hub a pěkné klidné
místečko.
Najeto 63 km

Čtvrtek 12. 8. 2010
Ráno je krásně i v lese i na hradě Zvíkov.

V 11 hodin nastupujeme na loď, která nás zaveze
přímo k Orlíku. Petr ještě stihl nasbírat nějaké houbičky na dnešní večeři. Na loď se taktak vlezeme, ty naše bágly
zabírají docela dost místa, k Orlíku připlouváme až okolo
půl jedné odpoledne.

S velkou námahou vytlačíme kola nahoru po
prudkých schodech. Docela nás to zmohlo, a proto hledáme známou restauraci U Cvrka, abychom se tam pořádně
najedli. Radka
s Jolkou, Petrem a
Katkou mají před
sebou ještě
prohlídku zámku,
ostatní si dávají
poobědní pauzičku.
Těsně po prohlídce
však přichází šílená
průtrž mračen,
nemělo to daleko
k tornádu a tak se
ještě schováváme
v kavárně a ostatní

zůstávají U Cvrka. Katka však neměla pořádně zabezpečené kolo a hlavně spacák proti dešti a tak jí spací pytel docela
promokl. Kolem 17 hodiny odpoledne se můžeme konečně vydat dál, je po dešti, ale všude je mokro a kolem vidíme i
kroupy. Našli jsme si pěkný vodácký kemp přímo u Vltavy. Petr a Tomáš se jdou okamžitě koupat a my ostatní si
raději zaplatíme teplou sprchu. Postavíme stany a Radka s Petrem připraví výbornou smaženici s 10 vejci a
houbičkami ze Zvíkova. Katka si musí půjčit nějaký suchý spacák od místních vodáků. Večer strávíme v hospodě
s kytarou.
Najeto 30km

Pátek 13. 8. 2010
Ráno sice neprší, ale jasno určitě není.
Vyjíždíme chvilku po 9 ráno. v Klučenicích se stavíme na
dršťkovku a česnečku a Jolka zjišťuje, že má klíště a
nejedno! Při podrobnější prohlídce jich najde 17
kousků, Šárka má taky nějaké, ale Jola má rekord.
Všichni znervosníme a začínáme taky hledat. Ale na
holky nikdo nemá  . Po chvíli už vyrážíme znovu na
cestu a jedeme směrem na Sedlčany. Ještě se chvilku čekáme v nožířském výrobním družstvu ve městě. Prší, takže si
klidně prohlídneme i místní výstavku nožů, nůžek a dalšího
nožířského zboží.
Nepřestává pršet a od kamaráda Zdeňka přichází
zprávy o velkých průtržích mračen řítících se naším směrem.
Vypadá to na cestu domů. Míříme k nádraží a přemlouváme

strojvedoucího, aby nám vzal všechna kola do vlaku.
Přes Olbramovice jedeme do Prahy a pak přímo domů

do Ostravy a Havířova.
Najeto 32 km
Celkem najeto 282 km

