15. – 23.8.2015, AC Hejtman - Jih

LETNÍ KARAVANISTICKÝ SRAZ – CHLUM u Třeboně
Ve dnech 15. – 23.8.2015 pořádal CC Pardubice (http://www.ccpce.cz) svůj Letní sraz v Campingu Hejtman – Jih
v Chlumu u Třeboně.
Naše posádka dorazila do Chlumu u Třeboně ve středu v dopoledních hodinách. Po chvilce bloudění jsme našli ten
správný camping a byli překvapeni, že ihned u vstupu jsme objevili další posádky z našeho klubu.
Na sraz bylo přihlášeno 53 posádek převážně z pořádajícího Caravan Clubu. Z Camping Clubu Rožnov se zde sešlo
celkem 4 posádky aniž jsme byli předem domluveni. Což tak použít klubové forum ???
Camping Hejtman – Jih je velký camping přímo na břehu stejnojmenného rybníka. Maximální kapacita je cca 190
míst. Ubytovaným je k dispozici dostatečná plocha. Limitující je však malý počet elektrických přípojek. Mimo
karavanů jsou v campu i chatky silně připomínající socialistickou éru. Na ploše je i několik sociálních zařízení. Sociální
zařízení, které jsme navštěvovali, mělo však pouze studenou vodu a to i na mytí nádobí. Pár metrů odtud bylo 6
sprch s teplou vodou vyhřívanou zřejmě dřevem. Jedno osprchování stálo 20Kč. Na dnešní dobu a kapacitu campingu
to je nedostatečné. V areálu je i restaurace s nabídkou jídel. Mile jsme byli překvapeni prodejnou pečiva, kde každý
den ráno bylo možno zakoupit mnoho druhů pečiva a paní prodavačku, která ochotně nabízela své výrobky, takže váš
nákup byl podstatně větší, než jste předem uvažovali.
Byli jsme zde poprve a tak jsme byli mile překvapeni množstvím campingů (jen okolo rybníka Hejtman jich bylo cca
sedm) a všechny byly celkem zaplněny. V okolí je mnoho podobných rybníků a vzhledem k tomu, že je to rovinatá,
ale zalesněná krajina, tak je zde ráj cyklistů, kterých potkáváte stovky. Bohužel zde nejsou cyklostezky a tak se
cyklisté pohybují po místních úzkých silnicích, což není vždy bezpečné. Jako pěšáci jsme zde byli naprosto osamoceni.
Příště si budeme muset vzít také kola sebou. Také je zde dostatek stravovacích zařízení různých kategorií. My jsme
navštívili rybí restauraci U sumečka ve Staňkově, kde si můžete vybrat mnoho různých druhů chutných rybích
specialit. Návštěvu této restaurace všem doporučuji.
Jedno dopoledne jsme si zajeli do blízkého rakouského městečka Litschau, vzdáleného pouhých 8 km od campu.
V sobotu jsme si zajeli do nedaleké Třeboně, kde právě tento den konaly Rybářské slavnosti. Mile nás překvapilo
dobře označené bezplatné parkoviště vzdálené cca 5 minut chůze od centra města. Náměstí a okolí bylo zaplněno
množstvím prodejních stánků, kde jste si mohli ochutnat ryby na všechny možné způsoby. Za procházku rozhodně
stojí za to si vylézt i na radniční věž, odkud je překrásný rozhled na Třeboň a blízké okolí. Prošli jsme se okolo
třeboňského zámku, pivovaru Regent i blízkého rybníku Svět.
Počasí nám celkem přálo, i když nebylo nijak horko a neviděli jsme se nikoho koupat v rybníku. Přesto pro turistiku
ideální počasí.
Třeboňsko mohu všem jen doporučit jako cíl dovolené. Je zde pěkné krajina, hodně rybníků s možností koupání,
dostatek stravovacích i ubytovacích možností. Chtěl bych se sem opět někdy vrátit a užít si zdejší pohodu.
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