
2. sraz vozů MG v České republice 
4.-6. 9. 2015, Olšina, Černá v Pošumaví 

Vážení přátelé, 

už za týden, o víkendu 4.-6. 9. 2015, se na Vás těšíme na Olšině u Černé v Pošumaví. 

Aby pro Vás byl výlet co nejpříjemnější, přinášíme základní informace k příjezdu a průběhu akce. 

Příjezd 
Rekreační areál Olšina se nachází u stejnojmenného rybníka na kraji vojenského prostoru Boletice asi 

4 km severně od Černé v Pošumaví na Lipně. Areál najdete na Mapách.cz tady: 

http://www.mapy.cz/s/kX5j 

K areálu se lze dostat dvěma cestami: 

Pokud pojedete od Českého Krumlova (což asi bude většina), odbočte z hlavní silnice č. 39 před obcí 

Mokrá doprava, dále pak pokračujte do Květušína; tady se dejte před bytovkami vlevo a byť cesta 

vypadá, že za chvilku končí, buďte bez obav. Za pár stovek metrů vjedete do vojenského prostoru 

(máme vyjednáno, do zákazu můžete vjet), přejedete železniční přejezd, hráz rybníka Olšina, vesnici 

Olšina a jste na místě. 

 

  



Pokud pojedete od Volar a Prachatic, dejte se v Horní Plané náměstím nahoru a přes Hodňov dorazíte 

na Olšinu. 

 

Na místě Vás již budeme čekat na recepci hotelu Michala, vše bude značeno cedulkami s označením 

srazu. V recepci budeme v pátek 4. 9. od cca 14 hodin. Na místě dostanete další propozice, něco málo 

dárků, poukázky na stravování v místě a skoro všechno, co si budete na víkend přát.  

Večer po příjezdu všech účastníků plánujeme krátkou rozpravu k sobotnímu programu. 

Program akce 
 pátek odpoledne a navečer příjezd účastníků, ubytování, večeře, rozprava 

 sobota - po snídani v čase od 8:30 do 10:00 start účastníků na výletní jízdu 

po návratu účastníků večeře, vyhlášení cen, volná zábava (možná i tanec...) 

 neděle - snídaně a poklidný odjezd k domovům nebo za dalšími dobrodružstvími 

Sobotní výlet 
Abychom Vás ale moc nenapínali, v sobotu se můžete těšit na výlet překrásnou přírodou Šumavy, 

okolím nádrže Lipno a také trochu po jižních Čechách. Trasa vede z drtivé většiny po kvalitních 

širokých silnicích. Už teď ale předesíláme, že to bude výlet celodenní :) 

Stravování 
V ceně pobytu Vámi již uhrazené jsou: páteční večeře, sobotní snídaně a večeře a nedělní snídaně. 

Sobotní oběd si každý odbaví dle svého uvážení na trase (tipy dodáme). 

Kromě běžného stravování máme na sobotní společenský večer připraveno ještě něco na gril... 



Další důležité informace 
 Rekreační středisko Olšina se nachází v nadmořské výšce kolem 750 m. n. m., takže i když je 

teď teplo, a i když bude přes den teplo i na Šumavě, odpoledne a podvečery bývají v září 

chladnější. 

 Na trase výletu je několik čerpacích stanic, ale vřele doporučujeme v pátek natankovat u 

AGIP v Českém Krumlově tady: http://www.mapy.cz/s/kX66.  

Se 100 oktanovými benzíny je to na Lipně horší, tankovat budete muset v Českých 

Budějovicích tady: http://www.mapy.cz/s/kX6d nebo někde dříve. 

 Na samotný výlet budete potřebovat něco málo korun (stokorun). Jednak na vstupné všude 

možně a taky na sobotní oběd. 

 Kdyby se Vám stalo, že například v pátek nenastartujete Vašeho miláčka, nepropadejte 

panice... A pokud ho přeci jen neoživíte, přijeďte klidně i civilním vozem. Program bude stát 

za to... 

 Pokud budete po celou dobu akce cokoliv potřebovat, k dispozici je SOS telefon 602 321 354. 

A psát si ho nemusíte, bude na kartičce účastníka akce, kterou dostanete na místě. 

 Pokud Vás ještě napadlo něco, co tu není zmíněno, volejte nebo pište na info@mgcc.cz. 

Těšíme se na Vás! 

Za MGCC.CZ 

Lubomír Kocman 

 


