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13.04.2022 
 
Ahojte všichni,  
 
doufám, že máte řádně nachystaná kola a svaly, blíží se náš cyklisticko-turistický výlet, tak posílám ještě 
pár informací. Ubytovat se můžete 14.04. již od 14:00 hod. - Kemp Fousek - Dráchov 130, 392 01 
Soběslav, já bych tam už měla v tu dobu také být, pokud byste netrefili, tak mi můžete zavolat, ale nevím, 
jestli poradím , ale psychickou podporu jistě dám. 
 
Večeře bude připravená od 17:30 do 19:30, pokud byste se někdo opozdil, volejte, večeři zajistíme i na 
pozdější dobu. Máme slíbeno, že nám bude k dispozici hospoda i po ukončení večeře, kde budeme moct 
trávit společně večery, včetně točeného piva. Uzamykatelná místnost na kola k dispozici není, protože není 
ani v areálu, tak si vezměte zámky na kola, včetně klíčů.  
 
I přesto, že jsem objednala teplé a sluníčkové počasí, tak se předpověď každou chvíli mění, takže na 
programu bychom se domluvili operativně na místě, ale mám v plánu navštívit zámek Červenou Lhotu, 
je to cca 19 km od kempu, takže bychom to určitě všichni zvládli na kole, jen je nejspíš vypuštěný 
zámecký rybník, takže trochu ztratil své romantické kouzlo, ale i tak si myslím, že stojí za to, ho navštívit.  
V době velikonoc je veřejnosti otevřen a je možná 50 minutová prohlídka s výkladem. Jeden den bych 
věnovala Hluboké, je to cca 33 km od kempu, mohli bychom jet i auty a prohlédnout si zámek a stavit se 
tam i do ZOO, je menší, ale milá a mají tam předvádějící se vydry. Dále by pak stálo za to navštívit 
naučnou stezku Borkovická blata a Chýnovskou jeskyni, podrobnější info bych podala na místě.  
 
Těším se na Vás na všechny a heslo výletu je "Není špatné počasí, je jen nevhodné oblečení", takže balte 
dobře  
 
Krásný večer, a kdyby něco, tak jsem na tel. 603 110 521.  
Petra 
 

 


