Velikonoční sraz Kostelec nad Orlicí
13. – 16. 4.2017

Letošní velikonoce jsme se rozhodli strávit v karavanu a vypravili jsme se do Kostelce nad Orlicí na Velikonoční sraz
pořádaný CC Pardubice.
Vyjeli jsme za deště již ve čtvrtek ráno. První zastávku jsme si udělali v Olomouci, kde jsme přibrali Lenku a našeho
čtyřnohého člena rodiny – československého vlčáka Falku a pokračovali v cestě do Kostelce nad Orlicí. Čtvrteční
odpoledne jsme využili k procházce kolem kempu podél řeky Orlice a k prohlídce města Kostelec nad Orlicí.
V pátek ráno jsme se vypravili na procházku do nedalekých Častolovic, kde jsme si prohlédli zámek a zámeckou
zahradu. Odpoledne nás naši noví přátelé vzali do Kostela Nanebevzetí Panny Marie do obce Neratov v Orlických
horách. Je to barokní kostel z první třetiny 18. století. Na konci druhé světové války vyhořel a jeho torzo poté
chátralo. Po roce 2000 byl rekonstruován a osazen prosklenou střechou. Od roku 1992 je chráněn jako kulturní
památka. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli vojenskou pevnost Hanička nedaleko Rokytnice nad Orlicí. Večer jsme
pok strávili u táboráku při opékání buřtů.
V sobotu jsme se vypravili do obce Potštejn. Prošli jsme se údolím Divoké Orlice do tábořiště a pak jsme si vyšlápli na
zříceninu hradu Potštejn, který je dominantou střední části Podorlicka. Na zpáteční cestě jsme si ještě udělali malou
zajížďku a navštívili hrad Litice nad Orlicí. Odpoledne jsme se ještě vydali na procházku do asi 6km vzdálené obce
Vrbice, kde se nachází rozhledna, ze které je pěkný výhled po okolí. Přestože jsme se vrátili poměrně pozdě, tradiční
„pomlázce“, která byla naplánována na sobotní odpoledne, protože někteří karavanisté odjížděli v neděli domů,
jsme neunikli.
Přestože předpověď počasí na velikonoční víkend nebyla příliš příznivá, počasí nám celkem přálo. Bylo chladné, ale
slunečné počasí a pobyt v Kostelci se nám vydařil.
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