
 18. září - odjeli 

jsme vlakem do 

Volar, ubytovali 

jsme se v hotelu 

Chata, odpoled-

ne jsme vyrazili 

na první trasu ke 

Stožecké skále  

 19. září - první 

celodenní výlet 

do Českých Žle-

bů a do Lenory 

 20. září - druhý 

celodenní výlet 

do Nového údolí 

 21. září - návrat 

domů 
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 Vážení čtenáři  
Bliku, přinášíme 

vám nové číslo speci-
álu našeho časopisu. 

Tentokrát jde  
o cyklistický speciál 
žáků osmého roční-

ku.  
Jana Vršecká 

Foto: I. Vokatá 



Ve dnech 18. - 21. září, 

naše třída absolvovala cykloturis-

tický kurz. Zavítali jsme na krásná 

místa na Šumavě. Nenechali jsme 

si ujít ani Stožeckou skálu s kaplí, 

či České Žleby, nebo také hranice 

se sousedním státem Německem. 

V rámci turistiky jsme prošli také 

město Volary. 

První den, jak už jsem 

zmínila, jsme navštívili Stožeckou 

Stránka 2  

Cykloturistický kurz  

skálu a kapli, kde bylo krásně, 

ačkoliv pršelo. Další ráno po sní-

dani naše cesta směřovala do 

Českých Žlebů. Cesta tam nám 

dala trochu zabrat, ale všichni 

jsme to statečně zvládli. Poslední 

výlet směřoval za hranice České 

republiky, a to do sousedního Ně-

mecka, kde byla opravdu nádher-

ná krajina plná lesů a luk. Na 

Ročník XII. Speciál 

konci trasy jsme zastavili u po-

mníku Charlese Havlaty.  

Tímto končil náš cyklotu-

ristický kurz a další den jsme už 

jeli zpět do Vodňan. Celkově 

jsme ujeli 104 kilometrů. Kurz se 

mi líbil a ráda bych si ho někdy 

zopakovala. 

 

Vendy 

Foto: J. Vršecká 
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Fot

Šumava 

„Krásné je všechno na co se dí-

váme s láskou.“ 

 
Christian Morgenstern 

https://citaty.net/autori/christian-morgenstern/


Ročník XI. Číslo 3 
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 V pondělí se 8. D         

a 8. C sešly na vlakovém ná-

draží. Jeli jsme do Volar. Když 

jsme přijeli do Volar, tak jsme 

došli k našemu hotelu, který se 

jmenuje Hotel Chata. Poté nám 

učitelé rozdali pokoje, buď po 

dvou, po třech nebo po čty-

řech. Chvíli potom přijela do-

dávka s našimi koly. Odpoled-

ne jsme vyjeli na kole, dojeli 

jsme až na Stožeckou skálu a 

ke Stožecké kapli. Když jsme 

přijeli do hotelu, tak jsme si 

dali večeři a měli dvě hodiny 

volna, pak jsme museli jít spát. 

  Druhý den jsme 

vyjeli na celodenní vyjížďku, 

až do Českých Žlebů .  

 Třetí den jsme vyjeli 

opět na celodenní vyjížďku. 

Poslední den jsme už jen uklí-

zeli a dávali pokoje do pořád-

ku. Přibližně kolem 10:30 ho-

din jsme nakládali kola do do-

dávky a připravovali se 

k odjezdu do Vodňan. Tam 

pan učitel Kubelka vykřikl: 

‚‚ROZCHOD“ a mohli jsme jít 

domů. Cykloturistický kurz se 

mi líbil a podle mě to bylo lep-

ší než nějaký tábor.       Erik 

Foto: I. Vokatá 



Stránka 5  Ročník VII., 

Číslo  4 

 

Ročník XII. Speciál 

Výlet do Volar 

  Je známo v naší 

škole, že každoročně žáci 8. roč-

níku jedou na cyklistický kurz 

s vedoucím kurzu panem Kubel-

kou. 

 V pondělí 18. září v 7:15 

jsme se sešli na vlakovém nádra-

ží ve Vodňanech. 

 Každý měl za úkol dát 

rodičům podepsat papír o bezin-

fekčnosti, bez kterého nikdo ne-

mohl jet. Po naložení kol do do-

dávky, spočítání a vybrání papí-

ru přijel vlak a každý se posadil 

na volné místo. Cesta trvala 1 

hodinu a 16 minut. Jelikož byla 

výluka tak jsme museli přestou-

pit do autobusu, který jel do Vo-

lar. Po příjezdu do Volar jsme si 

vybalili kola z dodávky a dali je 

do sklepa. Pan Kubelka nám 

rozdal pokoje a každý si šel vy-

ložit oblečení a zabydlel se. 

Ve 12 hodin jsme se sešli 

v jídelně. K obědu jsme dostali 

knedlíky s omáčkou. Pak jsme 

dostali polední klid a čas na pří-

pravu baťohu.  

   Naší první cestou na kole 

byla do Stožecké kaple a skály. 

Počasí nám moc nepřálo. Cestou 

do Volar byl každý unavený. Ve-

čerka nám začala ve 9:30. Druhý 

den po probuzení jsme se sešli 

v jídelně, kde jsme měli samoob-

sluhu. Po najezení si každý vzal 

jako oběd bagetu. Po 9. hodině 

jsme jeli. Když odbila jedna hodi-

na, nastal velmi velký kopec. Na-

še cesta vedla až do Lenory. 

 V Lenoře jsme se koukli 

na sklárnu a na pec. Jako třešnič-

ku na dortu jsme zakončili 

v hospodě na čaji. Po přijetí do 

Volar byl každý vyřízený. Třetí 

den jsme měli poslední vyjížďku 

do Německa, a to do Haidmuhle. 

 Cesta byla velmi nebez-

pečná, ale dala se, naše zastávka 

byla v Novém Údolí. Když jsme 

přijeli do Volar, už nikdo skoro 

necítil nohy. Večer jsme si užili, 

hráli jsme hry a zpívaly. 

  Čtvrtý den si každý sbalil 

věci a prošli jsme se po městě. 

Pak jsme jeli autobusem do Zby-

tin a pak vlakem. 

Po příjezdu na nás čekali 

rodiče a my jsme si konečně od-

počinuli.  

 

 Brian 

 

Foto: I. Vokatá 
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Přestávka na občerstvení 

 

  

Foto: Iva Vokatá 
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Foto: J. Vršecká 

„Smích je branou a úsměv dveř-

mi, kterými může do člověka 

vklouznout mnoho dobrého.“  

Christian Morgenstern 

https://citaty.net/autori/christian-morgenstern/
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Foto: J. Vršecká 

Před jízdou 
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Šumava 

Foto: I. Vokatá 
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Dobře naladěni jedeme dál... 

Foto: I. Vokatá 
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„Domov není místo, kde bydlíš, 

ale místo, kde ti rozumějí.“ 
 

Christian Morgenstern 

Foto: I. Vokatá 

https://citaty.net/autori/christian-morgenstern/
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 Ráno 18. 9. jsme se v 7.25 

sešli ve Vodňanech na vlakovém 

nádraží. Kola nám dali do auta a 

my jeli vlakem.  

 Když naše výprava dorazi-

la do Volar, uklidila si kola a vě-

ci. Po obědě byl odpolední klid, 

po kterém se vyrazilo na první 

jízdu. Dojeli jsme na Stožeckou 

kapli a Stožeckou skálu. Ujeli 

jsme přibližně 25 km.   

 Večer byla v půl sedmé 

večeře, po které pan učitel rozdal 

mně a ostatním holkám zpěvníky. 

Řekl, abychom se ty písničky na-

učily a poslední den je budeme 

zpívat. Chvíli jsme zpívaly, ale 

moc nám to nešlo, a tak jsme ra-

ději přestaly.   

 Druhý den ráno byl budí-

ček v 7.30h a v 8h byla snídaně. 

K snídani byly švédské stoly, 

takže si každý mohl vybrat, co 

chtěl. Na celodenní výpravu jsme 

vyrazili okolo půl  desáté. Bylo 

to náročné, ale všichni to zvládli. 

Cesta vedla do Lenory, kde nám 

pan učitel Kubelka ukázal býva-

lou továrnu a pec, ve které 

se stále peče chléb. Večer byl 

stejný jako ten první. 

 Třetí den byl konečný pro 

Vojtu Hubingrů a paní učitelku, 

jelikož jim bylo zle. My ostatní 

jsme byli rozdělení do dvou sku-

pin. První skupina, kde jsem byla 

já, Vendy a kluci, jela až na hra-

nice s Německem, a ta druhá 

Na kurzu 

skupina zůstala na hotelu.  

 Večer bylo zhodnocení 

kurzu, nějaké hry a zpívání písni-

ček.    

 Poslední den po snídaní 

jsme si měli zabalit a pak byla 

procházka do města. Tam nám 

dali půl hodiny rozchod. Když 

rozchod skončil, vydali jsme se 

pro věci a naložit kola. Nakonec 

nás paní učitelky odvedly na vlak 

a tím nám v podstatě skončil 

cyklistický kurz.  

 I když jsem byla unave-

ná, kurz se mi moc líbil. 

 Valentová Lucie 

Foto: I. Vokatá 
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„Krásné je všechno, na co se  

díváme s láskou.“  

Christian Morgenstern 

Foto: L. Filip 

https://citaty.net/autori/christian-morgenstern/
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Na kurzu vláda dobrá nálada 

Foto: D. Soukupová 
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„Naše povaha je už taková, že když 

jsme dosáhli velkých věcí, toužíme 

po ještě větších.“  

Christian Morgenstern 

Foto: D. Soukupová 

https://citaty.net/autori/christian-morgenstern/
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Na vydání tohoto čísla se podíleli:  

Daniela Soukupová, Eduard Kubelka, 

Iva Vokatá, žáci 8. C a 8. D 

Redakční rada: 

 

Jana Vršecká 

 

Pokud byste chtěli přispět do dalšího čísla, 
můžete zaslat své příspěvky na adresu: 

ja.vrsecka@seznam.cz. 

Toto číslo bylo vydáno za přispění ZŠG Vod-
ňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice         

v září 2017 v počtu 5 výtisků 

www.zsbvodnany.cz 

 

Z. Libičová 
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