
 
 

Naše letní dovolená v roce 2020 
 

Zdravím všechny karavanistky a karavanisty. Budu psát o letošní dovolené, kterou změnil Covid-19. Všichni dobře víte, 

o čem mluvím. Tento prevít změnil naše životy a doufejme, že jak rychle přišel, tak se zase odporoučí a nechá nás žít a 

užívat si života. Omezení a doporučení pořád trvá, a tak jsme dali na doporučení MUDr. Štambery ze Znojma, který 

radí do Chorvatska ne, že to je minové pole, kde se setká spousta Italů, Francouzů, Němců apod.  

No, nejsme nejmladší, že? Česko máme rádi, ale je fakt, že hlavní dovolená je u nás Chorvatsko, moře. Na dovolenou 

do Chorvatska jsme začali jezdit, když nám v Česku polovina dovolené propršela. Ale letos je to jasný, zůstáváme doma 

- Česko a Slovensko.  

Vyrazili jsme v sobotu 18. 7. 2020. Ráno vstáváme a světe div se, chčije a chčije. Moc se mi nechce, ale vyrážíme 

s deštěm před námi, nad námi i za námi. Před Třeboní, naší první zastávce, přestává pršet. Postavíme karavan a začíná 

opět pršet a prší až do rána.  

V neděli již neprší, ale Opatovický rybník není takový, jak ho známe. Na okraji rybníka se ve vodě objevil zelený pás. 

Naštěstí se oteplilo a děti tento problém odstranily. Na pondělí plánuji výlet na Dívčí kámen a do Českého Krumlova. 

Vyjíždíme v 9:30, neprší. Jen co ale vyjedeme, obloha se opět zatáhla a začalo dost slušně pršet. No nic, dorazíme na 

Dívčáky a uvidíme. Dojeli jsme na parkoviště a ono přestalo pršet. No super! Dojdeme na hrad. Jsou zde pěkná 

panoramata. Sedáme do auta a pokračujeme do Českého Krumlova. Parkoviště volné, restaurace volné, ulice volné. 

Český Krumlov je opravdu zaslouženě zaznamenán v UNESCO. Pěkně jsme si to tu užili i s návštěvou muzea obchodu 

v centru Českého Krumlova. Vracíme se do našeho kempu, už neprší a oblohu zalilo slunce.  

Je pěkně, ale bohužel lesy a okolí zaplavily houfy komárů. Houby sice taky rostou, ale nálety od komárů nás odradily. 

Jsem ve znamení rak, takže léto bez koupání si nedovedu představit. Proto jsme navštívili hotel Aurora a jeho bazén. 

Super volba. Třeboňsko je ráj pro cyklisty, a tak si opět užíváme zdejší cyklostezky, ale musíme pořád jet. Jakmile 

zastavíme, jsme hned opíchaní jako nikdy. 

Dále jsme využili nabídku rodiny, která nás zvala na dovolenou k nim. My jsme ale karavanisti. To nevadí, máme velkou 

zahradu a spát budete u nás. Zaznělo to od mého bratrance z Mnichova Hradiště. A tak jsme přijeli. Připravili nám 

pěkné výlet. Jako první pramen Labe. Vstávali jsme v 6 hodin ráno, abychom byli včas na místě a vyhnuli se zástupům 

turistů. Počasí super – slunečno, krásná viditelnost. Fakt se to povedlo. U pramene jsme potkali asi patnáct lidí. Na 

zpáteční cestě už přibývalo turistů, ale zaplať pánbůh, v protisměru.  

Náš další plán byl směrován do Dětenic. Je zde hrad a středověká krčma, kde se s vámi nemazlí. Prostředí, jídlo a mluva 

personálu byla jako ve středověku. Objednal jsem si masovou mísu. Hospodský se mě zeptal: „a to fakt sežereš?“ A já 

na to: „to si piš.“ Nechyběl ani středověký program. Dřív to prý bývalo peprnější, ale lidé si asi stěžovali, takže to museli 

utlumit.  



Poslední výlet je do Mladé Boleslavi do Muzea Škoda. Mají zde udělanou zajímavou expozici aut. Na své si přijdou 

všichni, velcí i malí.  

Další cesta nás vede do našeho domovského Camping clubu Rožnov pod Radhoštěm. Voláme známým z Rožnova p. R.: 

„Tady rádio Znojmo, voláme z kempu SPORT Rožnov.“ 

„Fakt jste tady?“ 

A tak se domlouváme na druhý den na pivo. Setkáni bylo vřelé a pivo hořké jako je život. U piva jsme prodiskutovali 

setkání ve Varíně.  

V Rožnově p. R. jsme chtěli navštívit Pustevny, ale bylo plno. Na parkovišti jsme se dozvěděli, že zde před otevřením 

Libušína natáčí ČT. Obracíme tedy koně a jedeme do Velkých Karlovic. Máme štěstí, je zde otevřený dřevěný kostel a 

máme dokonce i průvodkyni. Pustevny nás však pořád drží a plánujeme další den autobusem. Super, jede nám to od 

kempu, a tak se dostáváme bez problému na Pustevny. Je krásný sluneční den a druhý den otevírají Libušín. Oprava se 

opravdu zdařila, jako by se nic nestalo. Vydali jsme se k Radegastu, a tam jsme potkali rodinku, která měla dvojčata, a 

ještě další dvě děti. No jsou lepší než my. Tak jsme se navzájem vyfotili a pokračovali jsme se ke kapli sv. Cyrila a 

Metoděje. Po cestě jsme si užívali výhledů, ale díky tomu, že jsme byli autobusem tak jsme tento cíl nestihli. Museli 

jsme otočit dříve, abychom stihli autobus do Rožnova.  

Balíme a odjíždíme do posledního cíle naší dovolené. Do Varína. Od 31. 7. do 2. 8. 2020 zde má probíhat 52. Rallye CC 

a 51. Národní sraz karavanistů SR. Přijíždíme jako první Češi, a tak máme možnost výběru parcely. Volíme parcelu č. 1 

pro Zbyňka Vaňuru, 2 pro nás a 3 pro Dušana a Nelu Pernických. Jsou to jediné parcely pod stromy, ostatní jsou na 

výhni. Také po příjezdu rožnováků dostáváme velké díky. Ještě před příjezdem našich klubových partnerů jsme využili 

den volna a zajeli si do našich oblíbených termálek Rajecké Teplice. Jako vždy nás nezklamali. Počasí, voda, atmosféra, 

no prostě super. Na druhý den přijeli naši kluboví kamarádi. Zbynďa měl spředené plány kam se všude podíváme. Vyjeli 

jsme si na kole a zajeli se podívat na středověkou dědinu Paseka pod hradem Strečno. Mají to stylově provedené. 

Pokračovali jsme v túře a došli na hrad Strečno. Obešli jsme ho a nafotili si pěkná panoramata. Otočili jsme bicykly a 

objeli jsme vodní dílo Žilina. 

Po cestě jsme potkali zajímavou cyklo projížďku vzhůru dolu, kde to s námi pěkně cvičilo vzhůru i dolu, až jsme přišli 

na systém cyklo labyrintu, který projedeš bez šlápnutí. Po třech kolech z nás byli borci. Ještě lepší borci byli Zbyňda a 

Dušan, když jsme se dostali k uzavřené silnici, kde probíhaly závody na inline bruslích. Většina závodníků to docela 

žrali, ale Zbyněk a Dušan jim na kole ukázali záda a ti se divili, co tam hledají. 

Další den Zbynďa naplánoval projížďku na pltích po Váhu. Nebe azurově modré, průvodce mladý šohaj, se kterým byla 

zábava. Tak jsme si to pěkně užili. Druhý nápad už nebyl tak zábavný, a to zdolat kopec k rozhledně Špicák. Výška 620 

m. Mělo to být překvapení. A bylo. Lenka měla jen žabky a krpál to byl pořádný. Myslím si, že to nemělo být jen 620 m 

nad mořem, ale aspoň 1620 m nad mořem! Výšku snad měřili v roce raz dva. S vypětím posledních sil jsme toto 

překvapení zvládli a došli celí do tábora. Dál jsme už nedělali nic. Akorát jsme zvládli dopít bečku a tím jsme sportovní 

vyvrcholení ukončili. Sraz ve Varíně byl ukončen v neděli 2. 8. 2020 v 10:00. Zúčastnilo se ho celkem 105 posádek, 86 

ze Slovenska a 19 z České republiky. Osob bylo 243. 

Píše se 2. srpna léta páně 2020 a navzdory koronaviru a blbých předpovědí o počasí se nám vydařila super letní 

dovolená. I u nás je moc krásně, a hlavně ať nám přeje zdraví, nechybí láska a štěstí.  

Přeji nám všem hodně síly proti koronaviru. Ať se nezlomíme my, ale ať se zlomí ten virus. 

To Vám přeje všem od srdce 

Fanda a Lenka Vídeňští 
Srpen 2020 


