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Pokraãování ze strany 12
Cesta nám rychle utíká, nakupujeme

potraviny a pokraãujeme mimo cyklo-
stezky po hlavní silnici aÏ do Welsu.
Tam se nám dafií opût mírnû zabloudit,
ocitáme se dokonce na dálnici a z ní se
opatrnû vracíme tam, kam patfiíme.
Obûdváme a opravujeme pfietrÏené
lanko od fiazení, jedeme dál a za chvíli
jsme uÏ opût u Dunaje. Zase zaãíná 
pr‰et. Nejdfiíve jenom drobnû, potom
se z toho vyklube vytrval˘ drobn˘ de‰-
tík. PfiijíÏdíme k Mauthausenu, kde je
kemp, ale je je‰tû brzy a ani se nám to
tam nelíbí, proto hledáme na mapû po-
kraãování cyklotrasy k Dunaji a jede-
me v de‰ti dál. Mapa ukazuje dal‰í
kemp v Greenu. Pfies vytrval˘ dé‰È po-
kraãujeme a tûsnû pfied setmûním pfii-
jíÏdíme na úÏasné tábofii‰tû, stavíme
stan, pfievlékáme se do suchého a ohfií-
váme v e‰usu bufity, které v tu chvíli
chutnají bájeãnû. Po horké kávû leze-
me blaÏenû do such˘ch spacákÛ a spí-
me parádnû aÏ do rána.

Probouzíme se v nedûli. Sice je zata-
Ïeno, ale nepr‰í. Snídáme a pomalu ba-
líme na dal‰í cestu. Plánujeme dorazit
aÏ do Vídnû a pfiespat v kempu na pra-
vé stranû Dunaje. Markety jsou v nedû-
li zavfieny a nemáme uÏ Ïádné jídlo.
Podél dunajské cyklostezky není mno-
ho pfiíleÏitostí k rychlému obãerstvení,
ale dvû z nich vyuÏíváme a jsme vdûã-

Kamélie (Camellia japonica) je naz˘-
vána královnou pokojov˘ch kvûtin, 
exotickou kráskou a dal‰ími superlativy.
Je to rostlina z ãeledi ãajovníkovit˘ch;
její blízk˘ pfiíbuzn˘, ãajovník ãínsk˘,
poskytuje listy k v˘robû ãaje. ·védsk˘
pfiírodovûdec Carl Linné ji nazval po ro-
dákovi z Brna, botanikovi a jezuitském
misionáfii Jifiím Josefu Kamelovi. 

PÛvodní domovinou kamélie je v˘-

chodní Asie, odkud se dostala do
Evropy a bûhem 19. století se stala
módním hitem ‰lechty a movit˘ch pûsti-
telÛ. Kvete v zimû, od prosince do dub-
na. Její kvûty dfiíve zdobily zimní zahra-
dy, nechybûla na plesech a v‰ech v˘-
znamn˘ch spoleãensk˘ch událostech. 

Dnes se pûstuje pfiedev‰ím ve skleni-
cích; nejvût‰ím pûstitelsk˘m stfiediskem
u nás je zahradnictví na státním zámku

Rájec nad Svitavou. Sem byly pfiiveze-
ny roku 1973 mateãné rostliny
z V̆ zkumného ústavu okrasného za-
hradnictví v PrÛhonicích u Prahy. 

V souãasné dobû zdej‰í soubor obsa-
huje víc neÏ 250 klasick˘ch i ménû zná-
m˘ch odrÛd kamélií.

Pro vefiejnost jsou zámecké skleníky
otevfieny jiÏ v únoru a bfieznu a od 1. do
10. bfiezna se bude v historick˘ch zá-

meck˘ch prostorách konat velká jubilej-
ní 20. v˘stava kamélií. Po dobu konání
v˘stavy bude zámek pfiístupn˘ dennû
kromû pondûlí od 9 do 16 hodin, o ví-
kendu pak do 17 hodin.

Více informací je moÏno získat na
webu www.zamekrajec.cz.
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v Rájci nad Svitavou 

ni za párky s hofiãicí a pivo za 16 Euro.
Jsme spokojeni, poãasí nám pfieje
a cesta kolem fieky nám poskytuje ãast˘
pohled na velké lodû, plující po fiece.
Posléze se opût dostáváme do pfiekrás-
ného údolí s vinicemi.

Pfied veãerem pfiijíÏdíme na zaãátek
Vídnû ke známému vodnímu dílu rozdû-
lujícímu fieku a kanál. Na kraji mostu je
mapa, s plánkem kanálu vedoucího pfies
celou VídeÀ aÏ k silnici ã. 8, kterou jsme
pfiijeli od kompy ze Slovenska pfied t˘d-
nem. Jmenuje se MarshalÛv kanál.
Vydáváme se tedy cyklostezkou kolem
tohoto kanálu a jedeme krásn˘m veãe-
rem a pfiírodou, aniÏ bychom vÛbec po-
cítili, Ïe se nacházíme uprostfied velko-
mûsta. Na jednom proslunûném místû
jsme ‰okováni pohledem na obrovského
bobra, kter˘ si vesele okusuje kmínek
a vÛbec nereaguje na na‰i pfiítomnost. 

Na konci cyklostezky blízko kanálu
neru‰eni stavíme stan. Ráno zji‰Èujeme,
Ïe silnice ã. 8 vede nûkolik desítek met-
rÛ od místa, kde jsme nocovali. Potom
uÏ rychle pokraãujeme k pfiívozu pfies
Moravu. 

Pokraãujeme pfies Hodonín na Uher-
ské Hradi‰tû, Spytihnûv a pfies Napajed-
la, Otrokovice a Hulín dojíÏdíme poma-
lu domÛ. Cesta ‰Èastnû skonãila, ujeli
jsme za 8 dnÛ cca 1 200 km.

Zdena Kubanová a Franti‰ek Forman, 
redakãnû zkráceno.

RAKOUSKEM 
NA LEHOKOLECH

Jubilejní 20. v˘stava Kamélií
NA ZÁMKU V RÁJCI NAD SVITAVOU

Kvûtiny v zámeck˘ch komnatách, v souãasné dobû zdej‰í soubor obsahuje víc neÏ 250 klasick˘ch i ménû znám˘ch odrÛd kamélií.


