
Výlet do Krumlova oddělení 3D  

 

Věděl jsem, že nadcházející týden má být hezký. Slunečné počasí a teplo. Proto bylo příjemné 

překvapení, když jsem se v pondělí dozvěděl, že ve čtvrtek bude terénka do Krumlova.  

 

Šli jsme jenom rezidenti. Ve čtvrtek v 9:00 sraz na kuřárně a vyrazili jsme. Sluníčko svítilo a 

cesta ubíhala. V lese by se nám hodily brusle. Místy to byla ledovka. Paní doktorka Kuklová 

byla v klidu, prý máme dostatek obinadel a také nějaké dlahy. Hned jsme si oddechli. Šlo se 

pohodovým tempem a samozřejmě nechyběly tolik důležité přestávky na kouření. Jelikož 

nekouřím, mohu si užívat pohodu lesa a krásu krajiny.  

 

Těsně před Krumlovem Petr navrhl jít přes Vyšenské kopce. Což je naučná trasa před 

Krumlovem. Já osobně už jsem chtěl být v Krumlově, ale musím uznat, že naučná trasa podél 

potoka byla krásná. Dokonce se Katka rozhodla vykoupat se v tůňce. Což je v únoru  dost 

odvaha. My jsme kousek dál počkali a Katka opravdu vplula do vody. Já bych z toho měl 

určitě smrt, ale Katka si to evidentně užila.  

 

Pohodovou chůzí jsme dorazili do města. Kdo chtěl, mohl si nakoupit. Já jsem si koupil 

Lovečák a pohledy. Po nákupu jsme rozhodovali. Dáme si oběd anebo půjdeme na Křížový 

vrch. Jasně vyhrál oběd. Já jsem věděl, že si dám konečně něco nezdravého. Po měsíci zdravé 

stravy jsem si dal kachnu se zelím a knedlíkem. I když byla vysušená, byla to ňamka.  

 

Dále jsme šli na zámek. Šli jsme s davem Číňanů. Hledali jsme medvěda, ale nabyl tam, 

nejspíše si užíval zimní spánek. Prošli jsme zámkem a vydali se k jízdárně. Jízdárna byla 

zavřená, což byla škoda protože jsme chtěli nahlédnout do sálu kde se konají plesy. Najednou 

jsme měli štěstí. Ze dveří vyšel mladík a dveře za sebou nezamlkl. Honza neměl zábrany a 

spontánně vykřikl " můžeme se podívat dovnitř", mladík se otočil a řekl " proč ne". Ještě, že 

máme sebou lidi, co netrpí studem.  

 

A již nastal čas na návrat. Opět jsme prošli zámkem, a kdo chtěl, mohl si dát kávu v kavárně 

99. Já jsem si koupil 2x cheesecake s sebou. Potom jsme nasedli do autobus a hurá zpátky na 

náš zámek. Terénka se povedla a všichni jsme si ji užili.     

 


