Toulky významnou českou historií
Na 20 duben 2017 jsme měli naplánovanou turisticko poznávací akci po památkách
českou (jihočeskou), ale i v evropském měřítku významnou historií, a sice „dobýt“ zříceninu
hradu Louzek a na zpáteční cestě navštívit muzeum koněspřežní dráhy.
Kdo však mohl tušit, že již téměř trvající jaro se pro tento týden ještě převlékne do
zimního hávu? Ale nejsme žádné třasořitky a tak se akce koná za každého počasí. Pravdou je,
že alespoň neprší a není tak ošklivo jako včera (19.4.).
Veškeré „elementálové“ se proti nám spikly, jeden z klientů nedorazil včas, následně
nám ujel autobus, jenž nás měl dovézt na nádraží, a ve finále pokladní v kase ČD nám prodala
nedostatečnou jízdenku. Leč přes všechny nástrahy se vše v dobré obrátilo a tak v 8:04 se
expres rozjel a naše pouť začala.

O půl desáté vycházíme vstříc zřícenině hradu Louzek – strážním hradem obchodní
stezky vedoucí z Rakouska do Čech. Hrad byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století a byl
v državě Novohradských pánů a následně jej získali Rožmberkové.

V polovině 16. století se však již zmiňuje Louzek jako pustý – zpustlý. Hrad dnes již jeho
zbytky se týčí nad Malší. Cesta, i když nám jak svítilo sluníčka tak i sněžilo, byla pěkná a
příjemná. Na zpáteční cestě jsme měli domluvenou prohlídku muzea Koněspřežky
v Bujanově.

Bývalý strážní domek, vystavěn později než samotná stanice Koněspřežky, kde se
dnes nachází místní škola je vlastní expozicí. V muzeu je vystaven model, jak celá stanice
vypadala, vystaveny obrázky a fotografie. Součástí prohlídky je i filmový dokument, cca 20
minutový, o koněspřežce. Tento dokument byl velice zajímavý. Paní nám dále povídala
příběhy o trati a tak například jedna z perliček: dnes jede vlak ČB – Linz 2h24 minut, expres
2h03 minuty, a v časech koněspřežky, vyjel vůz ráno v sedm, aby v sedm večer byl v Linzi.
tedy rovných 12 hodin. Vše bylo moc pěkné.
V 15:15 nám přijíždí rakouský vlak, kterým nás dovezl až do ČB, za ¾ hodinky.
Krásná akce, škoda, že to počasí nebylo o malinko lepší.
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