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19. IK SUG – Ideová konference s výhledem do volné krajiny.  

(Slavonicko-kraj zapomenutého dědictví) 

Den první, sobota 16. 5. 2009 

6:59 - 7:19 slet v klubovně SUG na Traťové, popíjení kávy, studium map, poslech  
  relaxační hudby, psychologická příprava ke vzletu 

7:19  očekáváno hlášení z věže o povolení ke startu, formování letky, vnější kontrola 
  stěračů a ostřikovačů 

7:29  doplňování kapalin do ostřikovačů, výměna stěračových gumiček 

7:39  opětovné zformování letky 

7:49  odlet 

8:29  mezipřistání v Ivančicích k uctění památky saábisty Vladimíra Menšíka 

8:49  snížení letové rychlosti při průletu parními exhalacemi v oblasti  
  JEDU 

9:09  vyhlídkový let nad zámeckou zahradou v Jaroměřicích nad Rokytnou 

9:39  mezipřistání se zastávkou na šálek čaje v obci Jemnice (na pozvání 
  Ratana Taty) 

10:29  přistání ve Slavonicích a oficiální zahájení programu, seznámení s historií a 
  současností města 

10:59  prohlídka Pevnostního aeroálu u Slavonic, opevnění z let 1936-1938-inspirace 
  pro vývoj vyztužených dveří Saabu 99 (místo srazu s mimobrněnskými letouny) 

11:49  přelet nad Staré Město pod Landštejnem a přistání k obědu. Předtím návštěva 
zbytků zámku v Maříži 



13:09 návštěva kabriohradu Landštejnu (místo srazu s mimobrněnskými  
  letouny) 

15:29 a dále  návrat do Slavonic - ubytování v Hotelu Alfa ve Slavonicích na náměstí Míru, 
losování pokojů, sobování postelí. Současně prohlídka místního 
pamětihodného vybavení: sektorového nábytku ze 70. let minulého století, pro 
mnohé návrat do let jejich dětství. Alternativní program: ideová prohlídka 
„Slavonice Underground“ (SUG), dál pak ideové konferování v restauraci 
Besídka „kde strávíte den s lehkostí a zjistíte, že zahálka je skutečně matkou 
 všech nápadů“, testování nového alternativního paliva pro Saab 95 Biopower, 
jinde známého jako E85, na Besídce pod krycím názvem ABS-inth. 

17:49  osobní hygiena, příprava na večerní vycházku 

17:59  vycházka ke kostelu Sv. Saab Ducha 

19:19  návrat z vycházky a večerní volná zábava možná zpět na Besídce 

 

Večerka nebude vyhlášena, každý ať dělá, jak myslí... 

 

Den druhý, neděle 17. 5. 2009 

8:09  vstávání, hygienické úkony, snídaně, předletová příprava 

9:09  přesun na Stálkov a start pěší vycházky „Po stopách J.G. Grassela“  

9:59  přesvědčíme se, zda jdeme správně a zjistíme, že ne 

10:09  vrátíme se a začneme znovu s orientací mapy a buzoly 

10:29  prohlídka „evropského unikátu“ dřevěné vodní pily v Peníkově 

11:59  návrat na stanoviště a sběr slabších turistů, krátký přelet do Českého Rudloce 

12:09  konzumace nakládaného hermelínu a žluté sodovky 

13:29  krátká prohlídka „zámku“ Malá Hluboká 



13:39  pokyn z věže (zámku) a odlet do DH, sladká tečka nakonec - krátká zastávka u 
památníku cukrové kostky v Dačicích. (Je mimo pochybnost, že vynálezcem 
kostky cukru je J.K. Rad, který se v roce 1840 stal ředitelem dačické rafinerie. 
Tehdy se cukr prodával v homolích a kloboucích, jenže když se paní Radová 
jednou zranila při sekání homole utrousila k svému choti :“Tak už s tím 
konečně něco udělej, jsi přece ředitel...“). 

 

 

Pokyny pro piloty a co-piloty a ostatní členy posádky: 

Všechny pokyny jsou nezávazné a orientační, stejně tak časový harmonogram. Změna 
programu vyhrazena, koná se za každého počasí-pláštěnku a chlebník s sebou. Seznam další 
doporučené výzbroje a výstroje: Saab, pilotní průkazy, vysílačky (kdo nemá tak mobilní 
telefon), záložní padák, plovací vesta, losí polštářek, švédská vlajka, turistická obuv 
(vycházka cca 9,9 km), přezůvky, provázek, baterka a dobrá nálada. 

Ubytování je zajištěno v Hotelu Alfa ve Slavonicích (http://hotelalfa.wbs.cz/), ubytování pro 
čtyřkolové přítele tamtéž, v uzamčeném dvoře. Platí se na místě hotově 170,- Kč na hlavu, 
ubytování pro Saaby je v ceně. Náročnější účastníci si mohou zajistit ubytování jinde. Tím ale 
přijdou o noční kanadsko-švédské žertíky. 
 
Stravování vlastní, každý za své, podle chuti a možností. Zajištěna je jedině rezervace stolu 
v Restauraci Besídka v sobotu odpoledne. Nakládaný hermelín v ceně 72 Kč si platí každý 
sám, pokud bude mít chuť. 
 
Účast na poznávacích akcích (pevnost, kabriohrad, podzemí, pila) je dobrovolná. Vstupné 
v Kč/os.: pevnost – dobrovolné (doporučeno 19,90-49,90 Kč/os.), kabriohrad Landštejn  
59,90(děti 29,90), vodní pila: dobrovolné (doporučeno 19,90-29,90/os. Kč), zámky v Maříži a 
v Rudolci vzhledem k jejich stavu a nemožnosti navštívit interiéry zdarma. 
 


