
29.5. a 5.6. jsme se společně vypravili na 100 km po nových cyklotrasách.
První byla zkouška na otevření této trasy a druhá už byla „naostro“, ale bohužel nebylo hezké 
počasí.
Ráno to sice nevypadalo vlídně, bylo po dešti, zatažená obloha a chladný vítr taky nelákal na 
cykloturistiku, přesto se šest statečných vydalo na slavnostní otevření nové části cyklostezky z 
Raabs do Groß-Siegharts.
V Rabbs an der Thaya bylo živo, proslovy, kapely, upomínkové předměty, mapy a občerstvení, 
výstava a prodej kol a spousta nadšenců se svým cyklovybavením čekala na slavnostní otevření 
cyklotras. Kromě politických zástupců zde byli všichni starostové z cyklistických měst a za 
doprovodu stovek cyklistů slavnostně otevřeli novou část trasy. A naše šestice statečných byla u 
toho. Rozjela se v davu, který pomalu řídl, a nakonec zůstala sama a ujela celý velký okruh, 
celkem 96 km.
Klobouk dolů před našimi cyklisty, vytrvalost jim rozhodně nechyběla a odměnou jim byl nádherný 
den s voňavým jarním vzduchem a pocit krásně prožité neděle.

Cyklistická sezóna je u konce i když se říká, že není špatné počasí, ale špatně oblečený cyklista. 
Letos již neuskutečníme žádnou větší cykloakci, ohlížíme se za prožitky letošního roku.
Akci číslo jedna ne co se týče pořadí, ale uskutečněním výletu navštívit jednu z nejhezčích 
cyklostezek Rakouska. Cyklojízdu připravil náš dlouholetý kamarád Jirka Beneš se svou 
manželkou Víťou a průvodcem Rainerem Miksche.
Bohužel Jirka již není mezi námi, srpnový zájezd na Murradweg byl také vzpomínkou pro nás pro 
všechny, kdo jsme ho znali.
Po pětihodinové jízdě autobusem naše putování začalo podvečer v obci Muhr. Počasí se zdálo 
přijatelné a tak nic netušíce jsme vyrazili na šedesátikilometrovou cestu do Stadt Muhr. Po několika
kilometrech nás však "doběhl" přívalový déšť s bouřkou, který vydržel až do místa ubytování.
V dalších dnech se počasí umoudřilo a již nám nic nebránilo prožít další hezké dny. Projížděli jsme
alpskou krajinou kolem řeky Mur a navštívili jsme města včetně jejich památek. Je těžké popsat 
vše, co se dá vidět ze sedla kola (i když to někdy bolí). Kdo chce poznávat, musí se zúčastnit. 
Ruda Hájek.

Příznivci cykloturistiky (36 lidí ) se sjeli na prvním hvězdicovém sjezdu v Mrákotíně. Účast 
potvrdili cyklisté z Dačic, Telče, Jihlavy, Horní Cerekve a samozřejmě my ze Slavonic. V Mrákotíně 
nás čekal oběd v Restauraci na kovárně, setkání s přáteli, přijetí starosty, prohlídka expozice na 
téma kamenictví v Mrákotíně a film o výrobě a transportu obelisku na Pražský hrad. 


