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3. aktualizované vydání 



ÚVODEM 

 

            V roce 2018 budeme ubytováni v severní části jižních Čech, a to konkrétně v nedaleké přítomnosti velkých měst, jako je Lomnice nad Lužnicí 

či Veselí nad Lužnicí. Obec Klec, kde se objekt s č. p. 60 (GPS: 49.0970733N, 14.7496847E) nachází, je velmi dobře dostupná po železnici (ze stanice 

Lomnice nad Lužnicí je to k penzionu pouhé 2,4 km po naprosté rovince) a ani automobilovým návštěvníkům nemusí nic mrzet, jelikož je v těsném okolí penzionu 

několik rychlostních silnic. Jedná se o jednopatrový objekt v klidné části obce. Parkování je zajištěno na oploceném pozemku přímo u penzionu, stejně jako 

úschova kol uvnitř objektu v prostorné uzamykatelné kolárně. V okolí penzionu naleznete velké množství turistických možností pro pěší či cykloturisty. 

 

            Zahájení akce je naplánováno na sobotu 28. 7. 2018. Příjezd a ubytování jednotlivých účastníků bude možný od 16:00 hodin. Dříve prosím nejezděte, 

jelikož probíhá úklid objektu a nikdo vás všechny dříve neubytuje. Penzion je nutné opustit v sobotu 4. 8. 2018, nejpozději v 10:00 hodin. 

 

            Máme rezervován celý objekt se třemi apartmány (Láska, Víra a Naděje) o celkové obytné ploše 465 m2. Všechny apartmány jsou vybaveny satelitní 

televizí a celý penzion je pokryt signálem Wi-FI. Každý apartmán má své vlastní sociální zařízení vybavené sprchovým koutem, vanou, umyvadlem, zrcadlem 

a WC. Pokoje v jednotlivých apartmánech jsou, stejně jako celý objekt, velmi moderně zařízeny s dostatečným úložným prostorem pro zavazadla. Součástí 

každého apartmánu je obrovská kuchyně, kde najdete dřez, rychlovarnou konvici, kávovar, mikrovlnou troubu, sporák, lednici a dostatek hrnců, talířů, skleniček, 

hrníčků či příborů. 

 

            V zahradě za penzionem je ohniště a gril, kde si můžete zpříjemnit volné chvilky i lenošením v lesních houpacích sítích nebo být aktivní při hraní pétanque, 

ruských kuželek, ping-pongu, volejbalu či fotbalu. V obci se 400 metrů od penzionu nachází malý obchod (více informací je tady), kde můžete nakoupit základní 

potraviny. Větší nákup doporučuji uskutečnit v některém z okolních měst. Kapacita lednic je omezena, proto nakupujte s rozmyslem. 

 

           Již uhrazené startovné na tuto akci obsahuje luxusní ubytování v penzionu na 7 nocí včetně všech souvisejících poplatků, jízdenku na vlak 

z VESELÍ NAD LUŽNICÍ do TÁBORA + rezervaci a přepravu jízdního kola, příspěvek na přípravu a realizaci tohoto projektu + provoz serveru BIKESERVER.CZ, 

barevný vzpomínkový diplom za účast na akci a táborák na zahradě penzionu včetně velmi bohatého občerstvení. 

http://www.jednotajh.cz/140.html


 

 



Na okraji obce Klec, 960 metrů od našeho ubytování, najdete malou stylovou hospodu, kde si můžete dát nejen např. pivo, ale i nějaké teplé jídlo: 
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PENZIONU 

 



 
objekt je umístěn na rozlehlém travnatém pozemku s vlastním lesem



 
jeden z mnoha pokojů
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společenská místnost



 
jedna z několika kuchyní
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VOLNOČASOVÉ 

    AKTIVITY 

         NA ZAHRADĚ 

 



 
ohniště 



 
pétanque 



 
ruské kuželky 



 
provazochodectví 



 
takto budeme opět po zapískání na píšťalku téměř každé ráno odjíždět 😊 



 

 

 

 

OBSAZENÍ 

JEDNOTLIVÝCH 
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Apartmán Víra: 

Pokoj č. 7 …… Rudolf Krčál, Miloslav Kafka, Vítězslav Steuer. 

Pokoj č. 8 …… Petr Dostál, Jindřich Louda. 

Pokoj č. 9 …… Marek Spurný. 

 

Apartmán Láska: 

Pokoj č. 4 …… Hana Mikulecká, Václav Mikulecký, Zdeněk Rydygr, Helena Rydygrová. 

Pokoj č. 5 …… Božena Hrušková. 

Pokoj č. 6 …… Jitka Hovorková, Taťána Říhová, Jana Ponikelská, Barbora Holá. 

 

Apartmán Naděje: 

Pokoj č. 1 …… Alena Řihošková, Kristina Vitáková, Hana Hrbáčová, Květa Kňobortová. 

Pokoj č. 2 …… Ivana Prokopová. 

Pokoj č. 3 …… Yvetta Gavlasová, Vladislav Gavlas. 



 

CYKLOTURISTICKÉ 

 

ETAPY 
 

 

 

 

 



Na rozhlednu Rýdův kopec. (46 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

  

   

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.8508387&y=49.1213809&z=13&rc=9hyC8xTPh3iHhhpF5F5jz4jfOhPLe5.heoi80k.C95-hXm0A95OsGxTW0795GYNxTOe49hyENhBT&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=
https://mapy.cz/s/2BCGg


Na zámky v Týně nad Vltavou a v Kolodějích nad Lužnicí. (81 nebo 52 km s vlakem) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. Peloton je organizátorem veden pouze v úseku Klec → Koloděje nad Lužnicí! 

   

 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.5850980&y=49.1702358&z=12&rc=9hyF2xTPfiadocgr9hklai7D9ha59xTcVK3d5xTiedc6Bj9H9h0wFx8J8og6Rx8BUxfcmFCgdLfJz9hX2JxTmM4lZ2xT-0l9h7bfxTQqvkQDbWtlKej8D&rs=coor&rs=stre&rs=ward&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&rs=stre&rs=coor&rs=ward&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&ri=&ri=146875&ri=8612&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=10876491&ri=84835&ri=&ri=11056&ri=&ri=&ri=146875&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=
https://mapy.cz/s/2BCQg


Do Tábora, na rozhlednu Hýlačku, na zříceninu hradu v Dobronicích, na zámek v Bechyni a 

do historické kovárny v Záluží. (84 nebo 49 km s vlakem) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. Peloton je organizátorem veden pouze v úseku Klec → Tábor → Bechyně! 

  

   

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.6145831&y=49.2714545&z=11&rc=9hmmuxUEzBB56ubHmx8y9M9hMstx8icOiA-hFs9hHwax8XD59hT0PdyZ9hyE3xTPgW&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=coor&ri=132109&ri=132109&ri=&ri=&ri=&ri=131669&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=
https://mapy.cz/s/2BDu8


Do IC jaderné elektrárny Temelín přes přehradu Hněvkovice. (78 nebo 53 km s vlakem) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. Peloton je organizátorem veden pouze v úseku Klec → IC JE Temelín! 

                      

                                                                                                   
 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.5834410&y=49.1354508&z=12&rc=9hyE4xTPgUasVciYanGkOG9hR50xT5aQaUWj9F9gv.n5tI9hL3s3askULdW-9hhPhxTPUM9hpVZfDDiVhdpplLIj8f&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=ward&rs=coor&rs=ward&rs=coor&rs=coor&rs=muni&rs=stre&rs=coor&ri=&ri=146875&ri=&ri=&ri=8637&ri=&ri=8637&ri=&ri=&ri=741&ri=146875&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=
https://mapy.cz/s/2BDGw


NOSTALGICKÁ - Na oběd do Hamru a na sladkou tečku do Třeboně. (62 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

     
 

     

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.8146317&y=49.0262227&z=12&rc=9hyClxTPhR95G.BxSyuc95XkcxS-xv3rYf3EJ.e2CbwrjOJc9axSjCo95FHRhKOcaTXzbWzxTPgS&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=93894&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=
https://mapy.cz/s/2BDQj


 

O VOLNÉM DNI  

MŮŽETE 

NAVŠTÍVIT 



 
zámek v Červené Lhotě (24 km od penzionu) 



 

náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích (32 km od penzionu) 

 

 



 

zámek v Hluboké nad Vltavou (29 km od penzionu) 



 

nebo třeba Masarykovo náměstí v Jindřichově Hradci (23 km od penzionu), atd. 


