Apalucha č.7 proběhla po 4 letech opět na statku Dvůr Hamr, který leží na překrásném místě
cca 1 km za obcí Lužnice a kousíček od rybníka Rožmberk.
Během prodlouženého víkendu jsme bez jednoho místečka zaplnili celý statek s kapacitou 32
lůžek!!
Počasí nám tentokrát hodně moc přálo, a tak jsme podnikali cyklo i pěší výlety do krásně
prosluněného okolí.

Ve čtvrtek jsme vyrazili na cyklistickou projížďku (z 95% bez silnic) v silné sestavě :
Petr+Matěj/Kája/Péťulda+Vojta/Hozin+Mikulda/Péťa V.+Lucinka a
Kačka/Martin+Áňa/Venda+Tomík a Lukášek/Pavel +Ondra a Adam/ a na oběd nás doplnil
ještě David se zázračně vyléčeným Štěpánem.

Cesta byla nádherná a oběd v Hotelu Nežárka stál taky za to!! Na konci se na tachometrech
objevilo krásných 33 km a musím všechny děti pochválit, protože to zvládli úplně bezvadně –
vyzdvihnu Ondru s Tomíkem, kteří jako nejmladší samostatně šlapající na kolech bez
přehazky, jen s občasným postrčením zvládli úplně všechno!!

V pátek jsme se, opět za krásného počasí, vydali na další zkoumání cyklocest.
Oproti včerejšku jsme trochu zvolnili. Přidali se Mirek+Terka a Bára/ Radek+Ondra. Jeli jsme
směr Stará Hlína, dále kousíček před Třeboň a pak na Novou Hlínu. Před Novou Hlínou jsme
zastavili na obídek v krásném občerstvení zvaném Pergola, kde podávají grilované speciality.
Myslím, že si všichni moc pochutnali!
Pak už směrem domů – před Starou Hlínou je potřeba cca 500 m tlačit po celkem dost hlavní
silnici, což bylo hodně nepříjemné, ale jinak to nejde – to byla také jediná dnešní část po
silnici. Na konci bylo pohodových 24 km.

Večer dorazil zbytek – tedy Mirek M+Míša a Markétka / Michal+Bruno s Vojtou.
Vzhledem k tomu, že ráno část odjíždí a momentálně jsme v nejsilnější sestavě, rozhodli jsme
se, že bojovka bude právě dnes. Počkali jsme až padne tma a vyrazilo se.
Bylo to trochu strašidelné, ale nikdo neplakal a když všichni našli poklad, bylo vyhráno.
V sobotu se dlouho rozhodujeme kam, co a jak, až nakonec padlo rozhodnutí jít na pěší
výpravu okolo Rožmberka do Třeboně. Cesta to byla dlouhá a místy i blátivá, ale prckové to
zvládli (na rozdíl od některých dospělých) skoro úplně bez řečí. Odměnou nám všem byl
oběd u pivovaru v krásné restauraci s bezvadným venkovním prostorem na hraní pro děti.
Po obědě se vydáváme ještě kousíček pěšky na vláček – vláčkem dvě stanice do Lužnice a
odtud ještě 2 km pěšky do Hamru – celkem pěších ca 13 km!!. 5 minut po našem příchodu se
strhla velká průtrž mračen, takže načasování bylo dokonalé!! Odnesli to jedině Mirek M.s
Míšou a Markétkou, kteří se nestihli vrátit z procházky v lese a během chvilky byli úplně
promáčení (Mirek s Michalem jeli tento den na kolo).
No a neděle, to je vždycky balení a pak už každý jak uzná za vhodné – někdo kolo, někdo
procházka a my jsme jeli na nedaleký zámek Červená Lhota a pak už domů.
Musím poděkovat všem účastníkům, za krásně prožitý prodloužený víkend na tomto úžasném
místě. Moc děkujeme rodině Kotrbových za krásné ubytování, výborné jídlo a za toleranci!!
Myslím, že se prckové i něco poučili o tom, jak to chodí na farmě. A to, že si mohou zblízka
doslova osahat zvířátka, podívat se na zabíjačku, porcování kaprů, nebo dojení – to je pro ně
k nezaplacení.
Tak se budeme těšit zase za rok, tentokrát již na osmé Apaluše !!
Petr

