
Putování s bublinkovou vílou – čtvrtek 5. 5. 

 

Budíček byl tentokrát už v 6.30, snídaně v 7.30. K snídani skoro švédský stůl, kdo chtěl sladké, měl 

kuličky s mlékem nebo domácí tvarohový koláč. Kdo si vybral slané, měl chléb s máslem a plátkovým 

sýrem či bez sýru s máslem.  Některé děti si daly opět oboje. V 8.30 jsme zvesela pochodovali směr 

Orlík nad Vltavou. Prvních 500 metrů po silnici vesnicí Kožlí a potom jsme odbočili do krásné zelené 

přírody. Míjeli jsme Schwarzenberskou hrobku a vyhlídku nad Vltavou, kam jsme se chystali zastavit 

cestou zpět, protože jsme měli domluvenou vyjížďku parníkem v 10h. Po zhruba 50 minutách cesty 

jsme došli k orlickému zámku, kde nás vítal skřehot dvou pávů. Děti je okamžitě začaly napodobovat 

a zároveň vyhlížet parník. 

 

Přesunuli jsme se k přístavišti a záhy nás volal kapitán, ať si nastoupíme do lodi. Pro lepší výhled a 

zážitek z plavby jsme se statečně usadili na otevřené horní části paluby. Nasadili jsme si čepice a 

kapuce a užívali si krásné výhledy na Vltavu a okolí. Doplavili jsme se až k Žďákovskému mostu. 

Plavba trvala 35 minut.    

 



Cestou zpátky se na nás začalo usmívat sluníčko a my pomalu svlékali bundy a čepice. Z vyhlídky jsme 

viděli zátoku orlické přehrady a parník, na kterém jsme se plavili. Děti měli zájem prozkoumat okolí 

Schwarzenberské hrobky. Začala se šířit legenda, že v hrobce je pohřben Albert Einstein a Galileo 

Galilei.:-) Děti šlapaly statečně, zvládly 6 km ne zcela rovným terénem.  

 

Za odměnu na nás čekal opět výborný oběd, a to frankfurtská polévka a vepřová pečeně s domácím 

bramborovým knedlíkem a špenátem.  Zase byl zájem o přídavek, některé děti chtěly přidat polévku i 

po hlavním jídle.  

S plnými bříšky si děti užily polední klid. K odpolední svačině byl chléb s taveným sýrem a pažitkou. Po 

svačině následovala volná hra na zahradě u penzionu. Kluci hráli vybíjenou a fotbal, za to děvčata 

cvičila s obručemi nebo „vařila“ na pískovišti. Všechny děti si prolezly hrací domečky a prolézačky. 

Zaskákaly si na trampolíně a pohoupaly se na houpačkách.  

 

Večeři jsme měli netradičně venku. Upekli jsme si buřtíky a jako zákusek jsme měli palačinku. Potom 

jsme si zazpívali písničky u ohýnku a vrhli jsme se na večerní hygienu. Den byl nabitý zážitky a tak 

všechny děti usnuly téměř hned. 


