Výprava do Moravského krasu
29. března 2018
Stejně jako vloni a mnoha předchozích letech jsme
i letos ve čtvrtek před Velikonocemi s vlčaty
vyrazili na výpravu do Moravského krasu. Letos
jsem naplánoval dosud neověřenou variantu, a to
vyjet z Blanska do Nových Dvorů. Netušil jsem
ovšem, že blanenské autobusové nádraží je jedna
velká stavba. Naštěstí bylo dost času na nalezení
správné zastávky. Pan dispečer byl asi na podobné
události zvyklý.
Autobus nás dovezl na správné místo a odtud jsme
se vydali státem chráněnou alejí na zříceninu hradu
Blansek. Je třeba dojít opravdu na správné místo, aby byla vidět zřícenina. Na starém nádvoří je
ohniště a jako nouzový nocleh by mělo místo patřičnou romantiku.
Následně jsme sešli do údolí k Punkevním jeskyním. I přesto, že
jsme nebyli objednáni, jsme za brblání paní u okýnka koupili
lístky a po chvilce čekání jsme šli na prohlídku. Pohled ze dna
Macochy je uchvacující a jízda na lodičkách je také zážitek,
zvláště když je proložena humornými průpovídkami převozníků.
Po necelé hodince jsme uviděli denní světlo a mohli jsme
pokračovat v putování. Klikatící se cestou jsme vystoupali
k Dolnímu můstku, a co jsme před chvílí viděli zespodu, jsme
mohli též obdivovat shora. To už na nás Indy a pár dalších halekali
z Horního můstku, kam jsme po pár stovkách metrů též dorazili.
Jelikož hlavní sezona začínala až o den později, stánky byly
zavřené a jen sem tam jsme potkali nějakého turistu. Plán byl
původně takový, že dojdeme do Blanska pěšky, ale nakonec jsme
šli směrem k Balcarce a odtud pak autobusem do Blanska.
Na nádraží jsme si zahráli několik her na zkrácení čekání a pak již
jsme vyrazili vlakem přes Svitavy k domovu.
Přes ranní nepohodu a déšť v Blansku, se vylouplo sluníčko a celý zbytek dne krásně svítilo a hřálo.
Na výpravu vyrazilo 13 vlčat a 7 rádců a vedoucích.
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