Hopsa hejsa do Brandejsa
V sobotu 2. prosince, pokud to počasí dovolí, bych Vás ráda pozvala na procházku podél Tiché Orlice mezi Chocní a
Brandýsem nad Orlicí. Do Chocně pojedeme vlakem a z nádraží se vydáme po zelené značce. Ta nás povede údolím
Orlice. Cestou se zastavíme na prehistorickém hradišti Hradníky. Pak nás čekají Oucmanice a přes Čertovu rokli
sejdeme do Brandýsa. Brandýs nad Orlicí je spojen s Janem Amosem Komenským, který zde pobýval v letech 1622 –
1625. Kousek od jeho pomníku je přírodní bludiště z habrů. Bludiště je inspirováno dílem Jana Amose Komenského
„Labyrint světa a ráj srdce“. Otevřeno je sice jen v sezóně, ale pokusím se domluvit vstup. Pokud se všichni najdeme,
můžeme si ještě prohlédnout zříceninu hradu Brandýs. Tam vede modrá značka. A potom už bude čas na návrat domů.
Trasa je dlouhá 8,9 km včetně všech odboček. Cesta nebude nijak zvlášť náročná, jen Čertova rokle bude
dobrodružnější a pak výstup na zříceninu Brandýsa.
S sebou je potřeba si vzít do batůžku jídlo a pití, teplé oblečení, pláštěnku a peníze na vlak a na vstup do bludiště
(dospělý 35,- a děti 20,-).
Sraz je na vlakové stanici v Přelouči v sobotu 2. 12. 2017 v 8.40 h. Pojedeme rychlíkem č. Rx863 Jiří Bouda. Odjezd
vlaku je v 8.51 h. Je možné nastoupit v Pardubicích v 9.05 h. Pokud by to bylo potřeba, mohu místo odjezdu změnit
na Pardubice.
Návrat plánuji vlakem z Brandýsa nad Orlicí v 16.26 h. Pokud v Chocni přesedneme na rychlík, tak v Pardubicích
budeme v 16.53 h a v Přelouči v 17.06 h. Existují i další spoje pro případ, že budeme rychlejší nebo se naopak zdržíme
(např. v Brandýse na večeři nebo jenom na teplé pití).
Prosím nahlaste mi alespoň do čtvrtka 30. 11. 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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