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Ráno v sedm Yuči a Wanyanka vyzvedli Tinači před jejím barákem. Sjeli do 
Tesca a koupili si jídlo. Při odjezdu z Tesca Wanachča zavolala, že nejede, protože jí 
je špatně a Visňák má chřipku. Protože by byl výlet ve třech na Kosí potok moc drahý 
(cca 600 km jízdy) rozhodli jsme se, že pojedem jinam. Nemohli jsme se ze začátku 
dohodnout, tak jsme zajeli do klubovny pro katalog výletů a rozhodli se na 
Kunětickou horu (hrad). Přijeli jsme za Pardubice a našli jsme Perníkovou chaloupku, 
podívali se do pohádkového pekla, Ježíškova nebe, jak se pečou perníčky a odnesli 
si každý dva perníčky jako suvenýr. Kunětickou horu jsme ale taky našli a vydali se 
po asfaltový cestě až nahoru. Nahoře si koupili vstupenky ale bez výkladu a 
postupně celý hrad prošli. Bylo to moc zajímavý. Byli tam nástroje na mučení, které 
se dříve používaly nebo kousky nádob. Byl tam i velký papírový drak, který je zřejmě 
ponechán z nějaké pohádky. I draka se bál malý kluk, který povídá svému tátovy 
„tati, tati tam je velkej dlak i já se ho sám bojím. Tam musíš jít jen se mnou“ Na 
zpátek jsme šli lesní cestou a povídali si. Potom jsme vyrazili do Chrudimi.  

V Chrudimi bylo zajímavý Regionální muzeum, tak i tam jsme se šli podívat, 
potom jsme navštívili muzeum loutkových kultur. V muzeu byly i loutky ze 
zahraničních zemí a nakonec jsme si mohli zahrát loutkové divadlo, to nejvíc bavilo 
Yučiho a Tinu a Wanyanka byla publikum a maňáskový divadlo bylo jen pro dospělé. 
Potom jsme už byli unavený, tak jsme sedli do auta a jeli na zpátek po cestě jsme 
hledali nějakou restauraci, ale nic jsme nenašli. Doma u Yučiho a Wanyanka Tina 
psala kroniku a Yuči zkoušil Wanyaku z latiny. Yuči s Tinači natahovali kůži z jelena. 
Následovala večeře bramborokuřecíčína a u toho se všichni dívali na Roming. 


