ZÁJEZD S NAŠÍ DOUBRAVOU SE VYDAŘIL!!!

V sobotu 11. září 2021 jsme se společně s účastníky zájezdu vydali za poznáním podhůří Rychlebských hor.
V pořadí první zastávkou byl zámek Janský vrch v Javorníku. Vzhledem k tomu, že původně nad javornickým
sídlištěm stál hrad, proto jsme vystoupali 130 schodů a poté navštívili památkový objekt jesenického okresu
barokní zámek Janský vrch. Byli jsme návštěvníky prohlídkového okruhu s reprezentačními prostory a
expozicí dýmek. Tento okruh nás zaujal svým zachovaným původním vybavením, které pochází převážně
z 19. století. Zámek není opraven novými malbami a novými tapetami ale skutečně je možné vidět, že jsou
na stěnách staré původní tapety a malba, což dodává zámku patřičnou historickou stopu. Nově bylo vybavení
zámku doplněno pouze o některé předměty užitého umění a obrazy. Velice nás zaujaly unikátní původní až
200 let staré záclony a také, že jsme si mohli prohlédnout jednu z největších sbírek dýmek v České republice.
Vzhledem k tomu, že nám počasí přálo po celý den, svítilo sluníčko a teplota dosahovala letních hodnot,
proto jsme z blízkosti zámku měli i překrásný výhled do dalekého okolí. Po prohlídce zámku jsme si pochutnali
na výtečném obědě, kdo chtěl i na zákuscích v cukrárně a skvělé kávě v kavárně v podzámčí.
Druhou zastávkou byla návštěva jeskyně Na Pomezí v obci Vápenná. Jeskyně Na Pomezí jsou krasové jeskyně
s krápníkovou výzdobou. Byla to právě těžba mramoru v nedalekém Havránkově lomu, díky které byly
v krasovém území objeveny v letech 1934-1936 první jeskyně. Dnešní jeskyně Na Pomezí byla objevena dne
28. srpna 1949. Podařilo se do ní vniknout komínem o velikosti 25 x 30 centimetrů. Od 16. května 1950 je
jeskyně zpřístupněna veřejnosti a postupně byla rozšiřována. Jeskyně je národní přírodní památkou od roku
1965. Občerstveni a plni dojmu jsme se vydali zpátky domů do Doubravy. Skvělé bylo, že jsme si užili i cestu
autobusem, protože jsme jeli po dvou různých trasách, o to bylo i více dojmů. Viděli jsme ve své kráse pohoří
Jeseníky mimo jiné i s nejvyšší horou Praděd. Ve večerních hodinách jsme se vrátili do Doubravy.
Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Děkujeme Nadaci Via za důvěru v nás vloženou
a za poskytnutou štědrou finanční podporu zájezdu, díky které jsme mohli účastníkům zájezdu poskytnout
příznivou cenu zájezdu.
Děkujeme všem účastníkům zájezdu za to, že s námi jeli a za to, že po celou dobu zájezdu vytvářeli skvělou
pohodovou atmosféru. Děkujeme vám!!!
Těšíme se na setkání s vámi na divadelním představení!
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