
 

Ráno 6. srpna nám vedoucí připravili tajný výlet. Byl to poslední den sta-

nování na Rozkoši. Ráno hned po snídani nás odvezli transportérem na vla-

kové nádraží do České Skalice, tak jsme zjistili, že vlak co měl jet nejede, 

místo něj zrovna dnes jede parní lokomotiva. Jelikož měla jenom dva vagóny, 

které byly přecpané lidmi, tak jsme čekali na další. Vlak nás dopravil do Ná-

choda na vlakové nádraží, odtud jsme jeli autobusem na Dobrošov. Ze za-

stávky jsme vyšli směr Jiráskova chata, kde jsme měli objednaný oběd, řízek    

s bramborami, mňam. Pak jsme se společně všichni šli podívat do našeho 

kraje na vyhlídku, bylo tam krásně, ale docela tam nahoře dost fučelo.                                                                                                                        

Pak jsme všichni společně už vyšli k vojenské pevnosti Dobrošov z 2. Světové 

války, kde jsme měli objednanou prohlídku, hodně z nás tam nikdy ještě ne-

byli, tak jsme se už těšili. Když jsme vešli do pevnosti, tak oproti venku, kde 

bylo vedro, se pořádně ochladilo a když jsme sešli po schodech až dolu, asi po 

500 schodech, tak byla ještě větší zima. Prohlídka v podzemí byla zajímavá a 

líbila se nám, do té doby než nám průvodce sdělil, že stejný počet schodů 

musíme absolvovat i nahoru, no hrůza. Když jsme se všichni doškrábali až 

nahoru, bylo nám všem zase pěkné teplo, vylezli jsme jakoby na rozhlednu, 

viděli jsme zase pěkně do kraje a zde také končila prohlídka, průvodce se 

s námi rozloučil. Sešli jsme nazpět, kde prohlídka začínala, koupili jsme si ně-

co dobrého, odpočli jsme si a v 16.00 jsme se došourali k autobusu. Světe div 

se přijel autobus s řidičem naším hasičem p. Kratěnou a vedle něho seděl p 

.Cohorna a jeli jsme zadara. Dovezli nás opět na autobusové nádraží, kde na 

nás už čekali PROFI hasiči s autem z Velkého Poříčí, kterým nás odvezli až 

do našeho tábora. Do tábora také přijeli hasiči z Nového Města a mohli jsme 

si auta a ostatní věci v něm prohlídnout i vyzkoušet, třeba dýchací pří-

stroj, nebo nosítka pro zraněného. Bylo to moc zajímavé. Celý den se nám 

moc líbil, bylo pěkné počasí a skvělá zábava. 

        Zapsala: Nikola  

  

 


