ještě zastavujeme v Hošticích u Volyně, kde jsme chtěli poobědvat na Ranči
Šimona Pláničky, ale bohužel je zavřeno. Obec je známá především z filmové
trilogie Zdeňka Trošky „Slunce, seno,…“. Tak navštívíme hrob Michala Tučného,
který v obci žil a zemřel a na místním hřbitůvku má tato country legenda pomník
ve tvaru klobouku.
11.-15.5.2016

Protože se zatím z pracovních důvodů nemůžeme moc řídit počasím při plánování
našich cest, takže i když podle předpovědi nehlásili pěkné počasí rozhodli jsme se,
že i tak vyjedeme.
První naše zastávka byla v Třebíči www.trebic.cz.
Tento kemp
www.kemppousov.cz , už tu byl pěkně popsaný v roce 2013 a tak jsme jeli na
jistotu. Kemp byl ještě zavřený, ale po zavolání majiteli nás hned ubytovali.
Opravdu upravený, čistý a velmi příjemný menší kempík. Nemohli jsme si nechat
ujít prohlídku Baziliky sv.Prokopa, která je od roku 2003 zapsána i s židovským
městem a hřbitovem na seznam Unesco. Návštěva restaurace
www.cafebarholiday.cz , kde jedlo mnoho známých osobností včetně Václava
Klause, bylo samozřejmostí. Od toho jsme degustační expedice.
Druhý den máme v plánu Petrovice u Sušice do hospůdky U Štěpána
www.ustepana.eu , který je známý hlavně z pořadu Zdeňka Pohlreicha „Ano
šéfe!“. Tady jsme kvalitně pojedli a setkání s majitelem bylo pěkným zpestřením
našeho pobytu. Součástí hospůdky je i malý kemp. Sociálky jsou trošku od ruky,
musíte projít kolem kuchyně, přes dvůr zřejmě rodičů. Kemp provozuje sestra
pana Štěpána Rudy www.biofarmavojetice.cz . Po cestě do Petrovic u Sušice se

Třetí den chceme navštívit nejvýše položenou obec v české republice Kvildu a
obec Srní, kde bydlí a má Sluneční kavárnu marmeládová královna Blanka
Milfaitová www.nase-dobroty.cz . Na stránkách a v knize kterou vydala je taky
popsáno, proč už si nechala jenom tuto kavárnu a o cestě na vrchol a zase zpět.
Samozřejmě nechodíme jenom po restauracích, hospůdkách a kavárnách, ale
udělali jsme si i 8km túru na Tříjezerní slať, která vede z Modravy. Kempujeme
v kempu Antýgl www.sumavanet.cz/antygl. Tento kemp je v krásném prostředí
Šumavy, jenomže zase úskalí českých kempů. Voda teplá jenom 2 hodiny ráno a 2
hodiny večer, ani jsme se nepokoušeli sprchovat, protože jsme se báli, že voda
teplá určitě nepoteče, z důvodu velké obsazenosti kempu. Raději jsme využili naši
sprchu v karavanu. Prostě soc. zázemí špatné a celkem průchoďák. Spousty
mladých němců se stany a povídání až do rána.
Ráno jsme odjeli na Lipno www.campingfrymburk.cz , který už máme odzkoušený.
Mladý majitel Holanďan se velmi snaží. Krásné sociálky na 5 hvězdiček a
hospůdka v kempu. Projeli jsme si cyklostezku Frymburk-Lipno nad Vltavou asi
24km. Jižní Čechy jsou krásné a je stále co navštěvovat. Tak zase někdy příště.
Věra Schreiberová
Květen 2016

