Výprava 1. a 2. oddílu do Moravského krasu
18. dubna 2019
Letos jsme se na Zelený čtvrtek vypravili do okolí Adamova.
Cílem cesty bylo údolí Křtinského potoka a průchozí jeskyně
Jáchymka a Kostelík. Očekával jsem hojnou účast, ale že
přijde celkem 30 členů 1. oddílu, byl i pro mne trochu šok. To
ještě vedle stála pětičlenná skupinka ze 2.oddílu. Do již plného
autobusu do Svitav jsme se vměstnali a vlak již byl v pohodě.
Okolo osmé hodiny jsme se vyloupli v Adamově a ranním
chladem jsme vyrazili proti proudu Křtinského potoka, který
se proplétá hlubokým, místy skalnatým údolím. Sluneční
paprsky celé údolí brzy prohřály, a tak se stalo naše putování
ještě příjemnějším. Jedna ze zastávek naší cesty se nacházela u staré vysoké pece v Josefově. Se
zájmem jsme si tuto technickou památku prohlédli a kluci pečlivě prozkoumali i nedaleké stavby
klubu experimentální archeologie.
Po pár stovkách metrů jsme doputovali k jeskyni
Jáchymka. Ta skýtá různá tajemná zákoutí, která
bylo třeba prozkoumat. Nakonec jsme se všichni
sešli ve velkém prostorném dómu. Po přepočítání
vlčat před jeskyní, přece jen v takových jeskyních
bývají draci a co kdyby, jsme po modré značce
pokračovali k Býčí skále a očekávanému
Kostelíku. Zde nás ale čekalo zklamání. Vše bylo
obehnáno páskou upozorňující na zákaz vstupu.
V okolí se uhnízdil sokol stěhovavý i s rodinou.
Respektovali jsme toto nařízení a průlezku
Kostelíkem jsme oželeli.
Po dosti nezáživné cestě jsme se vydali k Máchovu památníku. Asi po
hodince chůze jsme byli na místě. Následovala velká přestávka, svačina,
odpočinek a hry na nedalekém plácku. Asi po hodině a půl jsme sebrali
„saky paky“ a začali klesat zpět k Adamouvu. Zde nám vyšel čas i na
návštěvu místního obchoďáku a pak již hurá domů. Unaveným nohám
se ve vlaku nedostalo odpočinku, jelikož jsme celou cestu stáli. Autobus
ze Svitav nás pak již dopravil v pořádku domů.
Na výpravě bylo za 1. oddíl 22 vlčat, 3 rádci do 18 let a 5 dospělých,
mezi nimiž byl již tradičně Jessie. Počasí bylo až na nepatrný ranní
chlad přímo ukázkové. A tak si myslím, že všichni byli s výpravou
spokojeni.
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