
Dobré ráno všem... 
 

Máme lehce podmračený den a teplotu tak právě akorát na celodenní 
výlet.  
snídaně - rohlík s marmeládou, rohlík s máslem, šunkou a okurkou, 
perník s kokosem 
 

Po snídani už jen krátké proběhnutí u chalupy a už bereme batohy na 
záda a vyrážíme „pěškobusem“ na nádraží do Dědova. Jedeme vlakem 
na celodenní výlet do Adršpachu. Jirka za námi jede autem. Veze nám 
balíčky s jídlem na celý den. Ty si dáme každý do batůžku a vzhůru do 
skal. Procházíme skalami a Jirka nám ukazuje různé skalní útvary. 
Povídá nám zajímavosti o místních skalách. Dovíme se něco z historie,  
i jak je to dnes. Musíme překonat 600 schodů a několik žebříků. 
Projíždíme se na lodičkách ve skalním jezírku. Pluli jsme po nejvýše 
položeném skalním jezeře v Evropě, na kterém se provozují vyhlídkové 
plavby! Stali se z nás na dnešní den "horolezci". Horolezec, jak jsme se 
dozvěděli od Jirky, neleze jen po skálách. Musí zvládnout i kopce, než se 
na skálu dostane. Po dohodě se správci parku nás Jirka vzal i do míst, 
kam běžný návštěvník nesmí. Museli jsme slíbit, že budeme jak pěny.  
V místech, kam jsme šli, totiž momentálně hnízdí vzácné druhy ptáků, 
převážně sokoli, proto se tam v těchto dnech nesmí. Byli jsme fakt 
strašně potichu a slib, který jsme dali, jsme splnili. A stálo to za to. Prošli 
jsme několikakilometrový okruh malebnou krajinou sevřenou do skalních 
útvarů. Stále bylo na co koukat..... Nakonec nás čekala kamenná 
klouzačka. Cesta zpět opět vlakem a navíc s přestupem.  Do Dědova 
odpoledne už vlaky nejezdí a tak jsme jeli do České Metuje a odtud 
„pěškobusem“ do Dědova. Nám to ale nevadilo. Čekala na nás výborná 
večeře. 
večeře - vepřová pečeně na kmíně s rýží 
 

Po večeři jsme si prostě museli ještě hrát okolo chalupy. Vůbec nám 
nevadilo, že jsme celý den šlapali. Ještě jsme potřebovali dovádět.  

Tak a už jsme se dostatečně unavili..... Už můžeme jít spinkat...  
Dobrou noc 

  

 


