Cyklovandr 2011 Krušnohorská magistrála
Neděle 14.8.2011
Vyjíždíme v neděli 14.8.2011 z Havířova z vlakového nádraží v 5,27 hodin
ráno přímo do Prahy. Sešli jsme se skoro všichni Radka, Petr, Šárka, Tomáš,
Zdeněk, Barča, Vašek a Semiš, který cestou na nádraží píchl kolo a tak jde
pěšky. Ve vlaku ještě dopíjíme zbytek vína z grilovačky a dáváme si po
štamprličce becherovky na kuráž.
V Praze se k nám přidává Katka a společně odjíždíme vlakem v 11:10 do
Plzně. V Plzni jsme navštívili slavný pivovar a skvěle se bavíme. Učíme se
dokonce správně čepovat pivo a
ochutnáváme Gambrinus.
Odpoledne vyrážíme cestou dál
a už za bouřky stavíme stany ve staré
obci Jezná u místní hospůdky
Motlštejn. Pivo bohužel došlo a tak

nás místní hospodský pohostí alespoň
starou dobrou zelenou, popřípadě
dobrým vínkem. Ve stanech máme
skoro povodeň a tak každý vevnitř
vytírá vším, co je zrovna po ruce. Petr
osadní ponožkou a Šárka osadním
trikem. No, co se dá dělat 
V noci naštěstí pršet přestalo.
Najeli jsme +- 30 km
Pondělí 15.8.2011
Ráno je pošmourné, naštěstí zatím neprší. Než si však uděláme kafe a
stihneme sbalit stany, pršet začíná a to pořádně. Místní hostinský nás pouští

dovnitř a my zkoušíme nějakou dobu počkat, jestli se počasí náhodou
neumoudří. 10 hodina rozhodne. Hrajeme karty a bavíme se.
V 11 hodin dopoledne za neustálého deště vyjíždíme směrem na
Mariánské Lázně. Pořád prší a cesta vede pořád nahoru. Cestou hledáme
pekárnu. Černošice - zavřeno, pak
Perkanec a tady naštěstí Zdeněk koupil
posledních pár šátečků a tak se o ně
rozdělíme. Pořád prší.
V Konstantinových lázních
v penziónu U Krkovičky se trochu
usušíme a poobědváme. Vyrážíme asi

ve 4 odpoledne přímo k místní
minerálce a ochutnáváme Prusíkův
pramen, čepujeme i do láhví na kolo.
Zdeněk musí odskakovat hned, Tomáš
o chvíli později 
Lesíkem jedeme dál a Semiš má
další defekt. My holky jdeme okamžitě
na hříbky, kterých je tady požehnaně.
Vašek nabízí alespoň igelitku. Je skoro plná.
Jedeme dál cikánskou dědinou Pěkonice pak na Mrázov a dál do
Ovesných Kladrub. Je 7 hodin večer a my si tady s paní hostinskou domlouváme
nocleh. Mají tady pěkný travnatý plácek i s lavičkami. Ještě si v hospůdce
kupujeme vajíčka a už děláme
smaženici. Je toho tolik, že jednoho
většího praváčka věnujeme paní
hostinské a smaženici budeme
dojídat i ráno na snídani. Noc je
celkem chladná.
Najeto +- 55km

Úterý 16.8.2011
Vyjíždíme v 9 ráno přímo do Mariánských lázní. Prohlížíme si lázeňskou
kolonádu, obdivujeme zpívající fontánu a ochutnáváme lázeňské oplatky.

A teď honem na nákup do Kaufu a pak směrem do Lázní Kynžvart. Je to
pěkně do kopečka a tak nám přijde vhod výborná restaurace U Bůčků. Po
obědě je v plánu prohlídka místního zámku. No, jen pro Barču a my si zatím
dáme kafíčko a siestu.

Frčíme dál a cestou stihneme
ještě pivko v Kaceřově. Odsud
vyráží jako první Katka s Radkou,
protože mají strach, že se na ně bude muset čekat, šlapeme směrem na Luby,
přímo pod Krušnými horami. Cesta vede neustále nahoru a zase dolů, už jsme
celkem unaveni. Za Luby hledáme spaní a tak vysíláme rychlé posly Petra a
Barču, aby nám něco pěkného našli. My zatím čekáme a přitom se posilňujeme

štamprličkou a nacházíme i nějaké
hříbky na večerní houbovou polévku.
Spíme v lese za Luby.
Najeto máme +- 65 km

Středa 17.8.2011
Vyjíždíme něco po deváté hodině ráno směrem na Kraslice. Tady si
v místním mini Tescu kupujeme nějaké zásoby jídla a Katka míří do lékárny. Je
totiž docela nachlazená a každý kopec ji dost zmáhá.
Teď už míříme zase do kopce do pohraniční obce Bublava. Nemá snad
konec! Obědváme v hotelu Sport a dáváme si i chvilkovou poobědní pauzičku.
A jedeme dál, výjimečně sjezd z kopce.
Kousek dál se zkoušíme v kempu poptat
na sprchu, ale neúspěšně, sprchy nemají.

Koupeme se tedy v ledovém potoce, nevadí, potřebujeme se trochu opláchnout
od potu a osvěžit.
Cesta ovšem vede dál pořád do kopce, ale každý kopec jednou končí a tak
si na jejím vrcholu pochutnáváme na borůvkách a pak sjíždíme nádhernou
krajinou dolů. Odbočíme na Jelení a prohlídneme si bývalý cínový důl a

rašeliniště. Je tady nádherně, sbíráme nejenom borůvky, hříbky ale i brusinky.

Cestou dál zastavujeme v penziónku
a dáváme si jak jinak než pivko, ale musí
být rychlé, zavírá se! A to je tak 6 hodin večer. Ještě čekáme na Tomáše, který
má bohužel defekt.
Tak a pak poslední kilometry dnešního
dne do kopečka směrem na Blatnou a spaní
v lese přímo na česko-německých hranicích
mezi Zaječí horou a Jelením vrchem.
Najeli jsme +-40km

Čtvrtek 18.8.2011
Ráno vyjíždíme za nádherného
slunečného počasí krásnou asfaltovou
cyklostezkou uprostřed lesů. Jsme tady sami.

V Horní Blatné si v obchůdku kupujeme
nanučky a nějaké pečivo. Musíme se posilnit,
protože teď nás čeká kopec jako kráva na
rozhlednu Blatná a dále do nejvýše postaveného
městečka v republice Boží Dar. Jedeme kolem
ojedinělého vodního kanálu - Blatenského
příkopu a Katku
trápí kašel a
nachlazení pořád
víc a víc. V Božím
daru po obědě se
Katka rozhoduje a
s Vaškem, kterého bolí kyčel, si domlouvají jednu
noc v penzionu, s tím, že následující den ráno
pojedou domů.
Loučíme se a my šlapeme na nejvyšší vrchol
Krušných hor na 1244 metrů vysoký Klínovec.
Cestou má Tomáš zase defekt. Překvapuje
nás jak je hotel a rozhledna na vrcholu
Klínovce zchátralá, ale výhled do okolí je
úžasný.
Teď nás čeká dlouhý, nádherný sjezd
dolů do Mědence. Tady si dáváme pivko a
nějaké ty bramboráčky, klobásku a hranolky.
Sjedeme ještě o kousek níže až k vodní nádrži
s pitnou vodou Přísečnice. Poblíž v lese jsme
si zase našli místo na stany a protože je ještě

světlo a teplo, zahrajeme si před
spaním i petangue.
Najeli jsme +-50km

Pátek 19.8.2011
Ráno je pošmourno a tak jsme se rozhodli rychle sbalit, abychom měli
stan suchý. Stíháme, ale za deště už vyjíždíme z lesa ven. Na autobusové
zastávce s budkou čekáme, až přestane pršet a hrajeme karty. V 11 hodin se
počasí umoudřilo a my můžeme vyrazit na cestu. Nejdřív do kopečka a pak
krásnou cyklomagistrálou po hřebeni až do Kaleku. V místní hospůdce pro
cyklisty si dáváme všichni přírodní
kotletku se sýrem a hranolky,
vedle v obchůdku se otvírá až ve 2
odpoledne a tak se chvilku
zdržíme. Mezitím se však přiženou
černé mraky a vypadá to na déšť.
Odjíždíme však jen o cca 30 metrů
níže do stylového hostince a
protože déšť nepřestává a tady je
teplo a výčepní slibuje country večer,
rozhodujeme se zůstat a přespat naproti
na pódiu. Jen s hudbou jsme mírně
zklamaní, protože country vypadá trochu
jinak, ale i tak je taky saxofon, klavír,
kytara a hraje se blues, waltz i valčík.
Tancujeme, zpíváme, hrajeme karty, pivo
mají kvasnicové a tak je nám prostě fajn.
Spát jdeme až k půlnoci. V noci je docela
chladno a tak jsme přikrytí i
stanem 
Najeli jsme +- 25 km.

Sobota 20.8.2011
Vyjíždíme za slunečného, ale
ještě chladného počasí v 9 hodin
ráno k Valenskému rybníku. Je to
pěkně do kopečka. Koupe se však jen
Tomáš, přece jen je ještě poněkud
brzy ráno a sluníčko zrovna nepeče.
Dále fičíme krušnohorskou
magistrálou č. 23 do Mníšku. Tady si
dáváme oběd, výborně vaří a velké
porce. Po obědě nepohrdneme
krátkou
půlhodinovou
siestou. Míříme dál
k přehradní nádrži
Fláje, chvíli se
zdržíme na hrázi,
protože Tomáš zase
opravuje defekt a
my ve vodě vidíme
obrovského zřejmě
kapra, říká Barča,
dcera rybářova.
Vyjíždíme na
hřeben a kocháme se okolními výhledy. V hospůdce si dáme ještě pivko a kafe a
jedeme rovnou do
Cínovce. Spíme u
Adolfova v lese.
Najeli jsme +- 70 km.

Neděle 21.8.2011
Ráno jak už je našim
dobrým zvykem vyjíždíme v 9
hodin a zase nám pěkně svítí
sluníčko. Jedeme do Tisé do
skalního městečka Tiské skály.
Kola nám pohlídá místní
horská služba a my jdeme na
prohlídku. Je tady opravdu
pěkně. Skály kde jen
dohlédneš, fotíme jeden druhého a druhý
třetího a tak pořád dokola. Společnou
fotku jsme taky zvládli. Sice se nám ještě
moc nechce, ale máme před sebou dojezd
do Děčína na vlak, takže fičíme dál.
Cestou jsme ještě narazili na malý
rybník u hotelu Maxičky a tak se ještě

před cestou vykoupeme na šálu,
tzn. sundané plavky a nasazené
kolem krku. Po koupačce ještě oběd
a pak relax ve stínu. Do Děčína je to
už jen pár kilometrů z kopce. Barča
má rychlostní rekord 78 km/h . Než nám pojede vlak tak si stihneme dát ještě
zmrzlinu a v 15.23 odjíždíme z Děčína zpocení jak hovádka domů.
Najeli jsme +-40 km

S přestupem v Praze do Havířova přijíždíme až po 23 hodině.
Celkem najeto +- 375 kilometrů.

