
 

Speciál dvoudenňák Cena: 2000 thd 

 

Dvoudenní výlet Oheb 
Naše skupina po celém dni pochodu zdárně dorazila do obce Seč. Zde už po krátkém rozchodu zbývalo do cíle jen několik kilometrů. Po přechodu hráze 
sečské nádrže jsme vystoupali do prudkého kopce až pod zříceninu hradu Oheb. Odměnou za celodenní námahu nám byly nádherný výhled na vodní nádrž 
a daleké okolí a kotlík plný fazolového guláše. Druhý den jsme už zvolili kratší trasu a nakonec se autobusem přiblížili až do Rabštejnské Lhoty. 

   
Dvoudenní výlet Žumberk 

Na dvoudenním výletě směr Žumberk se událo spoustu věcí. Po dlouhé, náročné a vedrem ubíjející cestě jsme dorazili do obce Žumberk, kde 
jsme se krásně zchladili v lomu. Po snězení půlky zásob jsme se šli podívat an zříceninu hradu. Bohužel nebylo možné přenocovat přímo na 
hradě, tak jsme si rozbili tábor u blízkého fotbalového hřiště. K večeři jsme měli výtečné fazole na cibulce s párkem nakrájeným na kousky a 
rajčatovým protlakem vařené v kotlíku na ohni. 
Po probuzení do teplého rána jsme si uvařili čaj a posnídali chleba s paštikou. Naše cesta vedla poblíž lomu a na silnici si holky krátily cestu 
tím, že mávaly na projíždějící nákladáky a auta. Máváním či troubením jim odpovědělo přes 100 aut! Po obědě a rozchodu ve Slatiňanech, 
jsme se vydali do tábora přes rozhlednu Bára a koupaliště. Do Tallhoferova dolu jsme dorazili veselí a spísničkou na rtech. 

   
Dvoudenní výlet Peklo 

To co nás čekalo, rozhodně nebylo „peklo“. První věc, která nastala, bylo přidělení mapy a buzoly táborníkům. Co se dělo pak, to těžko nazvat 
orientací, ale tábor je tu proto, aby si každý mohl tyto věci vyzkoušet a tak o návraty a motanice nebylo první den nouze. Příjemné slunce nás 
hřálo a během dlouhé doby jsme nakonec skončili v příjemném stínu Strádovského pekla. Na zřícenině hradu jsme vytvořili večeři jejímž 
základem byly fazole. Táborníci div neokousali příbory. Večer jsme si zkrátili vyprávěním příběhů a po ranním čaji a opečené slanině jsme 
vyrazili zpět. Cestou jsme si opět vyprávěli, tentokrát legendu o Marii a Ágnes. 

        
 


