
 

 

Výherci si výlet na hrad Krakovec neskutečně užili 
 

Soutěžit se vyplácí. O tom by mohlo povyprávět osm dětí z Kaplicka, Velešína a Rožmitálu 

nad Šumavou, které vyhrály soutěž „Pořešínské klání“, jež připravila Místní akční skupina 

Pomalší se sdružením Hrady na Malši. 

Pět dní si děti užívaly pod hradem Krakovec, který se nachází v malebné přírodě královského 

hvozdu. Spolu s dětmi z Pomalší si vyhraný výlet užívaly ještě děti z Posázaví a Rakovnicka. 

   

Během pěti dní byl pro děti připraven perfektní program. Nejdříve navštívily hrad Křivoklát a 

zříceninu hradu Týřov. Velkým zážitkem bylo pro ně, ale i pro jejich pedagogy, odkrývání 

otisků pravěkých členovců - trilobitů ve zkamenělém bahně - břidlici, v areálu světoznámého 

naleziště ve Skryjích. „Hledání trilobitů mě strašně bavilo. Přivezla jsem si domů dva 

kameny, na kterých jsou krásně viditelné některé jejich části,“ řekla Simona Caisová z Rávně.  

 

Ale ani v dalších dnech nebyl čas na nudu. Neustále se něco dělo. Hrálo se divadlo, střílelo se 

z luku, jezdilo se na koních, přijeli sokolníci i profesor chemie z rakovnického Gymnázia, 

který úchvatným způsobem přiblížil a předvedl některé pokusy starých alchymistů. Děti 

neminula ani noční prohlídka hradu Krakovec jako vystřižená z  filmu „Ať žijí duchové“. 

 „Moc mě bavil i osmikilometrový výlet,  na jehož konci na nás čekala v temném hradním 

sklepení  truhla plná měšců se středověkými penězi, které jsme si odvezli domů,“ doplnila 

Simona. Každý z účastníků si domů navíc přivezl termohrnek, tričko, polštářek a tašku plnou 

příjemných drobností.  

 

Ubytování bylo zajištěno ve velkých komfortních stanech a dobrodružnější povahy mohly 

spát přímo pod mostem hradu Krakovec, kde každý večer hořel oheň a hrály se písničky.  Od 

začátku až do konce tábora měly děti k dispozici nejenom dvě teplá jídla, ale i bohaté snídaně 

a svačiny. „Pořád jsme tam něco jedli. Když měl někdo narozeniny, tak dostal dva dorty. 

Výborný dorty.“ komentovala Simona.   

 

„Celkově byl výlet opravdu super. Program byl tak nabitý, že všechno uteklo jak voda. Jestli 

se bude ještě někdy pořádat na Pořešíně nějaká soutěž, tak se jí určitě zúčastním a budu se 

snažit zase vyhrát, protože ta námaha i zima, která nás při práci jeden víkend přepadla, za to 

stála,“ sdělila Simona. 

 

Děti si tak nanečisto vyzkoušely začátek prázdnin a podle rodičů se některým ani zdaleka 

nechtělo vracet zpátky do školních lavic.   

 

MAS Pomalší a sdružení Hrady na Malši budou akci podobného charakteru opakovat i 

v následujících třech letech, takže se děti mají na co těšit. V roce 2015 bude vítěze čekat opět 

týdenní zájezd, tentokrát do kouzelného kraje řeky Sázavy. 
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