
Podzimky 2019 - Kostelec 

Sobota 26.10. 

Dopoledne vyrážíme vlakem směr Červený Kostelec na Náchodsku. Čeká nás příjemná cesta, 

v kupíčkách, s rozvozem občerstvení, česáním vlasů a povídáním.  

V Kostelci na nás čekaly dva skautské baráčky – klubovny Za potokem. Z jednoho domečku se stala 

nocležna dětí a z druhého nocležna dospělých, jídelna, vývařovna a herna. Odložili jsme batohy, 

snědli svačiny a vydali se na náš první výlet.  

Nejprve do vesnice Stolín, ve které jsme obdivovali sochu Jana Nepomuckého, zrzavou kočku a křížek 

s Kristem – moc nás zaujali zajímavé detaily na sochách a na křížku (to nám vydrželo i při dalších 

výletech). Pak jsme šli bez značky podél potoka kolem Stolínských vodopádů až k Úpě. Já jsem si 

koupla jak potok tak Úpu. Bylo to náramně osvěžující. Pak jsme šli po červené až na zříceninu hradu 

Vízmburk.  

Tam jsme došli asi už dost unavení, protože lidí, kteří tam na zřícenině pracovali a popíjeli se nás 

zželelo, a i když měli stánek zavřený, tak nám prodali nějaké limonádičky a my se mohli osvěžit.  

Pak už jsme si namířili zpět do Kostelce a do kluboven.  

Večer jsme dlabali dýně.  

A úplně večer, když se setmělo, připravili Roza, Toma a Lucka pro menší noční stezku. Osvětlili jí jak 

jinak než rozsvícenýma dýněma.  

Neděle 27.10. 

Druhý den jsme jeli autobusem do Police nad Metují a odtud dalším autobusem do Hlavňova. Odtuh 

pak jsme šli pěšky do skal. Vystoupali jsme k turistické chatě Hvězda a ke kapli, která měla opravdu 

půdorys hvězdy. Odtud jsme pak procházeli skalním městem a obdivovali skály jako – Kočka, Ležící 

mnich a tak. A při tom jsme poslouchali Lucku, která nám zpívala cestou 20 lidových písniček. Kolem 

jeskyní Kovárna a Mariánské jsme pak sešli zase dolů ze skal k Setonově studánce a na autobus.  

Večer jsme trénovali uzle a jiné věci na orlí pera. A krom toho vybarvovali mandaly. Někdo tedy místo 

vybarvování mandal raději pořád dokola přeskládával všech 72 trnčiných pastelek. Zjistili jsme, že se 

lidi dělí podle toho jestli je skládají tak jak jim pastelky ladí k sobě barvami a nebo podle čísel – Tom a 

Karča skládají rozhodně podle čísel.  

Pondělí 28.10. 

Dneska jsme měli takový oddychový den. Připravovali jsme se na sněm, plnili ještě orlí pera. 

S menšími dětmi jsme byli na procházce jen tak kolem Kostelce a dost jsme si zahráli 1,2,3-8. Přestože 

procházka měla být krátká, tak jsme přišli za tmy.  

Večer byl pak sněm. Na sněmu nechyběly naše oblíbené hry ze čtyř světel. Největší úspěch měla hra,  

při které slepý člověk krmil jogurtem druhého – moc velká legrace       

Úterý 29.10. 

Tenhle den jsme se zase vydali na výlet autobusem. Nejprve jsme jeli do Trutnova, kde jsme se 

nejdřív trochu prošli – po náměstí, kde jsme zase obdivovali sochy, a pak po parku – byli jsme na 

Jánském vrchu, kde proběhla kdysi bitva u Trutnova a dnes je tu kaple a vojenský hřbitov – a taky 



spousta spadaného listí, které se dobře hází po ostatních. Pak jsme šli na vrchu Šibenik, kde stojí 

jakýsi obelisk.  

Odtud jsme seběhli na autobusovou zastávku a jeli autobusem do Dvora Králové do ZOO. Nej nej 

atrakce v ZOO byla obrovská prolézací atrakce pro děti. A u vchodu také spousta a spousta dýní.  

Středa 30.10. 

Středa byl poslední den. Už jsme jen uklidili a vydali se na vlak domů.  

Byli to prima prázdniny.  

  


