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...se zpívá ve známé písničce, ale my nespadli, my jeli
autobusem :) Cestu jsme si zpěvem zpestřili a díky
skvělé jízdě pana řidiče Petra jsme po půl jedné dojeli
na místo naší první zastávky—hrad Kámen.

Před oborou s Daňky

Hrad Kámen

okolí. Rozhledna je dost vysoká, ve výhledu nebrání
žádné stromy. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili
u obory. Daňci přicházeli až těsně k plotu, byl to moc
pěkný zážitek, vidět je takto z blízka.

Prohlédli jsme si expozici historie hradu a také muzeum motorek, ze kterého jsme byli velmi nadšeni.
Krásné a fascinující kousky, které jen tak neuvidíte,
venku jsme si mohli sednout na motorku se sajdkárou, nebo se zkusit nasoukat do Velorexu—což pro
některé nebylo tak docela jednoduché.
Autobusem jsme pak pokračovali, až na místo našeho
ubytování - penzion U Malířských v Písku. Přijeli
jsme do krásného místa na okraji tohoto jihočeského
města. Pokoje zařízené v romantickém stylu, příjemní
majitelé, i obsluha v restauraci. Rozdělili jsme pokoje
a občerstvili se na venkovní terase. Před večeří jsme
se vydali na procházku do blízkého okolí. Prošli se
kolem obory s daňky a muflony. Pak se rozdělili do
dvou skupin, jedna pokračovala k rozhledně Jarník,
druhá šla tzv. cestou bolestných kamenů. Ti, kteří
měli dost odvahy, vylezli až na vrchol rozhledny, kde
je čekal nádherný a zasloužený výhled do širokého

V penzionu už na nás čekala večeře, na které jsme si
opravdu pochutnali - grilované dva druhy masa, opékané brambory a zelenina. K pití si dal každý na co měl
chuť, potom ti, kteří byli unavení, šli na pokoj, ostatní
zpívali a hráli dole v prostorách restaurace. Spali jsme
pak jako miminka :)
Sobotní ráno nás přivítalo slunečným počasím,
po bohaté snídani jsme se vydali do centra města
Písku. Prošli jsme kolem rybníků, po červené značce
přes Palackého sady došli přímo na Kamenný most.
Je to nejstarší dochovaný most u nás, který byl postaven ještě před koncem 13. století. Kdyby mohl…, ten by
asi vyprávěl zajímavé věci! Pod mostem na nábřeží řeky
Otavy jsme obdivovali sochy z Písku, které se zde tvoří
v rámci festivalu Pískoviště.
Letošní sochy představí několik událostí
devítkových roků v dějinách města Písku
počínaje 600. výročím založení husitské
městské republiky v Písku, až po 30. výročí obnovy demokracie v naší zemi.
Zdroj: https://www.idnes.cz/ceskebudejovice/zpravy/piskoviste-piseknaplavka-sochy-devitky. Ukázky těchto
soch naleznete ve fotogalerii na našich webovkách.
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sestupujeme k přístavišti

ANEŽKA
KUBA
JIŘÍ
Zpívali jsme s Honzou a Viktorem píseň František
Palacký, jehož socha je hned na začátku nábřeží
u kamenného mostu. Poté jsme pokračovali po nábřeží
až ke Křižíkově elektrárně, kterou jsme navštívili.
Vyslechli jsme si zajímavý výklad a prohlédli si celou
elektrárnu, turbínu. Z poloostrova, na který je přístup
pouze z této elektrárny, jsme se opět kochali pohledem
na Kamenný most. Kolem městských hradeb jsme
došli, až k místu, kde stávala Putimská brána.
Zpíváme u bývalé Putimské brány

Cesta zpět utekla rychle a my si po celém dni moc rádi
odpočinuli U Malířských. Po večeři jsme fandili našim
hokejistům v boji o třetí místo na MS v hokeji proti
týmu Ruska, a i když naši nakonec medaili nezískali,
povzbuzovali jsme je ze všech sil až do konce.
Po nedělní snídani jsme si sbalili věci, naložili zavazadla i sebe do autobusu a vyjeli směrem do Jihlavy. Zde
jsme měli objednaný oběd v restauraci U Františka,
opět otevřeli jen kvůli nám, byli moc milí. Najedli jsme
se báječně - bramboračka a kuřecí na paprice
s jejich domácím knedlíkem. Občerstveni jsme se
přesunuli do ZOO Jihlava. Rozděleni do skupinek
jsme si procházeli tuto moc pěknou zoologickou

Honza opět vytáhl kytaru a společně jsme si zazpívali
„Když jsem já šel tou Putimskou branou“ (video najdete na našem facebooku).
Na tzv. Bakalářích u kostela Narození Panny Marie
jsme si trochu odpočinuli, posvačili, napili se a vydali
jsme se zpět, až na kraj města, kde už na nás čekal autobus. Odvezl nás do Zvíkovského podhradí, kde jsme
prošli branami hradu Zvíkov a počkali na loď, kterou
jsme si předem objednali. Pluli jsme ze soutoku Otavy
a Vltavy po řece Otavě, pod Zvíkovským Otavským
mostem. Pod poloostrovem s kaplí sv. Anny jsme se
otáčeli a pak pluli zpět do přístaviště. Na lodi jsme
zpívali, někteří tančili a obdivovali jsme panorama
hradu Zvíkov, které jen tak z břehu neuvidíte. Byl to
pěkný zážitek, naposledy jsme lodí pluli v Pardubicích,
a to už je taky nějaký ten pátek, jak se říká.

JAK NÁM MŮŽETE POMÁHAT?

zahradu. Obdivovali spoustu zvířat zblízka. Surikaty,
zebry, žirafy, papoušky, tygra, karakaly, opičky, které
běhaly na volno po zahradě nad hlavami návštěvníků,
tuleně, rybky, hady aj.
Ochladili jsme se zmrzlinou a pak už se jen vydali na
zpáteční cestu do Ostravy. Některé ty tři dny zmohly,
takže si cestou zdřímli, jiní si povídali nebo se jen tak
dívali na ubíhající krajinu za oknem. Původně jsme
měli jet do Písku za divadlem, a i když to nakonec bylo
vše jinak, užili jsme si to na 100%. Počasí nám opět
přálo, až jsme si říkali, že by si lidé podle nás mohli
plánovat dovolenou :) Mějte se krásně a zase příště
ahoooj !

- finančním darem na účet 218332200 / 0300
- STÁT SE ČLENY KLUBU PŘÁTEL NADĚJE
- NAKUPOVAT PŘES INTERNETOVÝ PORTÁL GIVT
Nebude Vás to stát ani korunu, jen pár vteřin Vašeho času,
při nákupu označíte náš spolek v seznamu neziskových organizací.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT - PORADÍME :) kontaktní telefon +420 603 824 534,
www.nadejeprovsechny.cz / info@nadejeprovsechny.cz

