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Speciál z výletu

Strádov
Výprava na Strádov – Pod vedením Velkého Jirky a Velkého Žižky vyrazila výprava
s devíti táborníky a Juráškem pokořit zříceninu hradu Strádov. Nutno dodat, že to
na táborníky čekalo „PEKLO“ nikoliv však reálné, ale Strádovské Peklo, které je
součástí CHKO Železné hory a PR Strádovské peklo. Hned na při vstupu do pekla
si Delfínek po přistoupení ke Chrudimce namočila boty a o sušení jsme se
postarali u táboráku na samotné zřícenině, kde jsme i přenocovali. Počasí nám
přálo, takže nás doprovázela možnost krásného výhledu do Labské nížiny, na
Orlické a Krkonošské hory. Večerní program vyplnily slovní hry a vyprávění
příběhu od Žižky, které pokračovalo, až do Rabštejnské Lhoty. V noci jsme se
lehce obávali deště, a proto jsme nacvičili únik pod hradní oblouk. Jsme rádi, že
jsme ho nevyužili a užili jsme si i výhled na hvězdné nebe. Cestou zpět jsme jeli
z Nasavrk autobusem do Slatiňan. Navštívili jsme Kočičí hrádek, ale dlouho jsme
se nezdrželi. Cílem odpočinku a zkoušek práce s mapou byla rozhledna Bára.

Lichnice
Pro tento rok jsme již tradičně zvolili jako cíl naší cesty zříceninu hradu Lichnice.
Vyráželi jsme s mírným strachem z nepříznivého počasí, nakonec však naše obavy byly
zbytečné. První den jsme ušli delší část naší cesty- necelých dvacet kilometrů
z Rabštejnské Lhoty na Lichnici. Tam nás přivítala milá paní průvodkyně a udělala nám
kratší přednášku o historii hradu. Poté jsme si prošli celý jeho areál a navštívili nově
vystavěnou vyhlídku v jedné z bývalých věží. Noc jsme strávili na nádvoří. K ránu nás
probudil lehký deštík, naštěstí jsme měli možnost se schovat v nedalekém přístřešku.
Vyrazili jsme brzo ráno, abychom stihli dlouhý pochod na Seč. Po příchodu do města
měly děti rozchod, který využily k nakoupení naprostých nezbytností - sladkostí a
limonád. Zpět do Rabštejské Lhoty jsme se nechali dovést autobusem. Celý dvoudenní
výlet se nám velice vyvedl a těšíme se na další návštěvu Lichnice.

Žumberk
Poslední skupina se vydala na zříceninu Žumberk. Po asi hodinové cestě se
naše skupina dostala do Slatiňan, kde nás čekal krátký rozchod. Po něm jsme
se autobusem vydali do nedalekých Nasavrk. Z těch nás čekal hlavní díl
pondělní cesty, který asi hodinu před setměním končil na nádvoří zříceniny
Žumberk. Zde jsme se utábořili, rozdělali oheň a spotřebovali hodný díl
přidělených špekáčků. Ráno jsme se probudili, doplnili zásoby vody ve vesnici
pod hradem a po důkladném úklidu zříceniny jsme se pomalu vydali směrem
do Zaječice. Po cestě jsme navštívili žumberský lom - v tom jsme se patřičně
vykoupali. Okolo druhé hodiny jsme došli do Zaječice, nasedli na vlak a dojeli
do Slatiňan. Tam následoval asi hodinový rozchod, po něm jsme za mírného
deště pokračovali přes Kočičí hrádek do Rabštejnské Lhoty. Výlet se rozhodně
vydařil, celý zážitek podtrhla možnost přespání přímo na zřícenině hradu
Žumberk.

