
Základnou pro Apaluchu č.8, tentokrát v počtu účastníků 7 + 11, se nám stal penzion Selský 

dvůr v Cizkrajově.  

Vzhledem k termínu konání 25.- 28.9.2015, bylo již znát, že se o slovo hlásí podzim, ale 

naštěstí v té lepší  podobě!  

 

 

 

V sobotu jsme jeli vláčkem do Slavonic, pak pokračovali pěšky do Maříže, kde jsme dali 

výborný obídek, a pak si šli děti vyrobit svojí vlastní keramiku. Cestou zpátky jsme to vzali 

zkratkou přes posekané kukuřičné pole a opět vláčkem zpět do Cizkrajova. 

No na úvod celkem fuška – pěšky cca 12 km. 

 

V neděli jsme se vydali na cyklo vyjížďku. Nejprve po silnici do Dolního Bolíkova, pak na 

krásnou lesnickou asfaltku do Českého Rudolce, kde na nás čekal obídek v nově 

zrekonstruovaném zájezdním hostinci s pivovárkem. Ochutnáváme tedy jak se jim daří vařit 

pivo a musíme uznat, že teda jo!! Pak neodmítneme pozvání na prohlídku pivovárku a 

nakonec i opravovaného zámku, který majitelům také patří. No práce budou mít ještě dost, ale 

je dobře, že jsou takoví lidé, kterým není lhostejný stav památek v naší zemi.  

Na zpáteční cestu se vydáváme s lehkým zpožděním a ještě navíc cestou trošku bloudíme, 

takže z návratu se stává dobrodružství, protože nás (ne)překvapí tma! 

Naštěstí vše dobře dopadne a děti jsou nadšené – celkem cca 26 km! A to je ještě čeká 

BOJOVKA!  

Bojovka je dost strašidelná, ale všichni jsou stateční a odměna je nemine. 

 

V pondělí nás čeká odjezd a to je na každém znát. Jdeme s dětmi na hřiště, pak jedeme do 

Maříže vyzvednout hotové výtvory a šup domů. 

 

  

 

Zázemí a starostlivost v podání rodiny Budíčků bylo jako vždy perfektní – moc děkujeme. 

 

Tak se budeme těšit zase za rok, na Apaluše číslo 9!!  

Petr   

 

Sestava: Petr + Matěj, David + Kája a Štěpán, Péťulda + Vojta, Venda + Tomík a Lukášek, 

Martin + Áňa, Petr + Kačka a Lucka, Radek + Onďa a Kuba 

 


