
Dovolená v Plané nad Lužnicí 

 

Uvítal nás velkorysý prostor pronajaté vily a její zahrady, který nabízel 
více soukromí a zábavy než běžné dny v Chráněném bydlení na 
Xaverově.  

 

Každý si našel zábavu dle svého vkusu: zahradní houpačku, posezení ve stínu pergoly, plavání v bazénu, 
hraní karet, vycházky do Plané a okolí, ping pong nebo jízdu na kole.  

 

Opékání různých pochutin by bylo také velmi oblíbené, kdyby 
tomu nepředcházela nutnost přinést ze sousedního lesa dostatek 
dříví ☺. To je totiž obvyklá povinnost v chráněném bydlení, kde 
topíme pevnými palivy. 
Nezdržovali jsme se 
obvyklým dopoledním 
vařením, o restaurace 
s chutným menu nebyla 
nouze, a tak byl čas 

například na relaxaci na trávníku: protahovací cviky, masáž 
chodidel, chůze na boso či jen volné tlachání ve stínu 
pergoly. 

 

Cestičky podél řeky Lužnice poskytovaly ideální terén pro pěší turistiku fyzicky nepříliš zdatných osob. 
Naše první cesta vedla do Sezimova Ústí k památníku Dr. Edvarda Beneše. Druhá pak do Husitského 
muzea v Táboře. Náhodou šel kolem sám ředitel muzea pan Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., a tak se Ríšovi 
dostalo odborné odpovědi na jeho otázku, jak dostali obrovskou sochu koně s Janem Žižkou do horního 
patra muzea – rozřezali ho na kusy.  

Nekrásnější a nejdelší byla cesta ze Sezimova Ústí na Kozí Hrádek. 
Nevědomky jsme zvolili trasu delší, ale o to zajímavější. V polopustině jsme 
však museli vyhlížet jiného turistu, který by nám poradil, kudy dál (je prostě 
dobré stáhnout si mapy do mobilu, než někam vyrazíte ☺). Někteří z nás by se 
nejraději otočili na podpatku, výpravu vzdali a putovali zpět na autobus. Ale to 
bychom přišli o nádhernou procházku oborou Smolín s pozorováním stáda 
jelenů, o naučnou stezku Nechyba, která nás dovedla až ke zřícenině Kozího 



hrádku, a o tamní grilovanou klobásu s jedním oroseným nebo orosenou v případě limonády. Stejně jako 
občerstvení jevila se nám zajímavou i historie Kozího hrádku. Oprášili jsme školní znalosti o osudu 
mistra Jana Husa a vydali se na zpáteční cestu do Sezimova Ústí. 

Ještě před koncem dovolené bylo rozhodnuto, příští rok jedeme znovu. 

 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


