Údolí Žejbra
Na neděli 14. ledna 2018 jsem si pro Vás připravila výlet do magického místa - Podskály. Je to osada pod strmou
třicetimetrovou opukovou stěnou, pod kterou protéká potok Žejbro. Geologické průzkumy ukázaly, že se v Podskále
vyskytovalo zlato, který prý zde rýžovali benediktinští bratři. Podskála si získala věhlas svými prameny. Z
podzemních vývěrů pramení v lahodné podobě dodnes. V 19. století zde byly lázně. Do Podskály se dostaneme
pohodlně pěšky z vlakové zastávky v Horkách u Chrudimi. Cesta vede lesem nejdříve do obce Silnice, kde se
napojíme na zelenou značku. Ta nás dovede až do Podskály ke kostelíku sv. Jana Křtitele. Prohlédneme si původní
lázně a mohutnou skálu a přes most už půjdeme po modré značce, která nás bude doprovázet celý zbytek cesty až
do Vrbatova Kostelce. Tento poslední úsek půjdeme skoro celý údolím Žejbra.
Trasa je dlouhá 8,4 km. Cesta není nijak náročná, zvlášť první část do Podskály je příjemná procházka lesem. Údolí
Žejbra je trochu divočejší.
S sebou je potřeba si vzít do batůžku jídlo a pití, případně pláštěnku a peníze na vlak. Nezapomeňte na teplé oblečení.
Dále si přibalte něco na opékání. Cestou si rozděláme oheň.
Sraz je na vlakovém nádraží v Chrudimi v neděli v 9.10 h. Pojedeme vlakem č. R 1272/5353 do Horek u Chrudimi.
Odjezd vlaku je v 9,24 h. Je možné nastoupit v Pardubicích v 9.03 h nebo v Rosicích v 9,08 h. Pokud by to bylo
potřeba, mohu místo odjezdu změnit na Pardubice.
Návrat plánuji vlakem z Vrbatova Kostelce ve 14.44 h. V Chrudimi budeme za 25 minut. Existují i další spoje pro
případ, že budeme pomalejší.
Prosím nahlaste mi alespoň do čtvrtka 11. 1. na mail nebo na mobil, pokud se budete chtít připojit, v jakém počtu a
kde nastoupíte do vlaku. Děti mohou jet samy nebo v doprovodu rodičů.
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