
Silvestr 2015/2016 

Novohradské hory 

Milí přátelé, rok se s rokem sešel a opět nás na jeho přelomu čeká 

třídenní maraton celodenních výletů s každovečerními divokými 

mejdany, po kterém si budeme lízat rány nejméně do půlky ledna.  

Vzhledem k množícím se dotazům (kolikráte navzdory faktu, že jsme 

potencionální zájemce již obeslali informačním oběžníkem, hloupým ) 

rekapituluji úvodem základní informace o ubytování a průběhu akce. 

Termín konání je od úterý  

29. 12. 2015 do pátku 1. 1. 2016 

v Hájence v Hradišti u Kaplice č.p. 30 

(www.hajenkahradiste.cz) a to ideálně 

od 12:00, kdy se rychle ubytujeme, 

připravíme svačinu a hurá na výlet 

(více níže). Ubytováni budeme 

v oddělených 

apartmánech s plně 

vybavenými kuchyňkami, k dispozici je rovněž 

společenská místnost. Cena ubytování je i přes Silvestra  

340,- Kč / os. / noc, což je velmi slušné.   

Co se dále týče stravování, můžeme si buď vařit 

jednotně, nebo každý zvlášť. Jak to komu bude 

vyhovovat. Určitě není po všechny dny problém někde 

dokoupit potraviny a alkohol.  

A nyní můžeme přejít k samotnému 

programu . V úterý 

29. 12. 2015 

v poledne vyrazíme 

na menší výlet cca 7 

km k blízké přehradě 

Hradiště a následně 

naučnou stezkou Údolí Černé  

přes malebnou zříceninu hradu Sokolčí. Večer 

oslava . 



Ve středu 30. 12. 2015 po vystřízlivění 

zajedeme do Českého Krumlova, kde se pár 

hodin projdeme a potěšíme oko pohledem na 

architektonické skvosty a všudypřítomné 

Japonce. Čahounům (Vojtovi a Alešovi) 

nedoporučuji si dávat bez rozhlédnutí ruce 

do kapes, ať některému z nich neupravíte 

nechtěně pěšinku. Večer oslava? 

Ve čtvrtek 31. 12. 2015 dopoledne zajedeme do Nových Hradů, 

projdeme si proslulé Terčino údolí s vodopádem a blízkou tvrzí 

Cuknštejnem a pak tradá rychle mazat jednohubky a připravovat večerní 

oslavu.  

Pátek 1. 1. 2016 odjezd… 

Silvestrovská oslava – bude-li se Vám chtít 

vozit nějakou výzdobu, snaze se meze nekladou, 

nicméně nevíme, zda majitelé něco nevymyslí 

sami a zda jim budeme moci vůbec 

společné prostory nějak zdobit. 

Každopádně bychom rádi zachovali 

příjemnou tradici v podobě vzájemného 

obdarovávání. Každoročně vyhlašujeme 

písmeno, které je počátečním dárku, 

jenž každý musí zakoupit. Tento se 

následně dá na silvestrovský stůl a 

dárky se večer vylosují. Letošním favoritem se stalo písmenko „P“. Dárků 

může být samozřejmě v balíčku více. Obvyklá cena začíná na 100,- Kč, 

horní hranice je neomezená . Ještě vloni 

jsme každoročně pořádali maškarní, letos 

ale jedeme v méně lidech, takže zůstává 

otázkou, zda to má význam. Nicméně si 

to nechte projít hlavou a dejte dopředu 

vědět, kdo by se chtěl za něco či někoho 

převléci. Já jsem osobně vystřídal za 

poslední tři roky nejméně 15 převleků a 

pomalu mi dochází fantazie. Co se týče 

pohoštění, každý zkrátka něco zhotovte… Moje obligátní sekaná letos 

nebude, už ani Pinďa jí nežere. Jo a hudbu zajistím, snad si každý něco 

v mém archivu vybere . 



Kdyby cokoliv, do 23. 12. 2015 jsem na e-mailu: 

radek.minovsky@mountfield.cz, od tohoto data na soukromém 

radek.zadek@seznam.cz, verkat.veverka@seznam.cz, popř. telefonu 

725 812 537, 736 259 217. 

Těšíme se na Vás 

Radek & Věrka 
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