Větvánkova navštívenka
Vydejte se na návštěvu za naším Větvánkem!
Strážkyně Chudobínské věže
Kde se Větvánek schovává:
Skalní útvar u Pavliček na Kokořínsku.

GPS souřadnice: Bohužel nezměřeno
Dostupnost:
Do Pavliček můžete přicestovat autobusem 284 z Dubé, nebo 672 z Roudnice nad Labem. Případně
vozem (lze zaparkovat pod Čapským dolem) Přestože od zastávky autobusu je Chudobínská věž
vzdálená přibližně půl kilometru, výlet je to spíše pro zdatné turisty, takže kočárek raději ne, spíš
obujte boty do terénu.
Od zastávky se vydejte po místní silničce, směrem pod Dubovou horu. Po necelých čtyři sta
metrech narazíte na prvního stromového skřítka, nebo spíše Driádu, ukrývající se v nízké vrbě. Až
se dosyta vynadíváte na zdejší stromové entyty pokračujte stále rovně až k plotu před číslem
popisným 28. Zde pohodlná cesta končí a je třeba se vydat podél plotu vzhůru ke skalním masívům
ukrytým v lesíku za domy. Dostanete se tu do míst, kam vedou jen úzké stezičky vyšlapané srnkami
a skřítky, kteří jediní si ještě pamatují kam vede kouzelná skalní Brána, kdo je strážce květin a
jakou sílu má magické moc Chudobínské věže. Zmíněné skalní masivy jsou úplně protkány
domečky malých skřítků a když budete potichu a opatrně našlapovat, možná nějaké uvidíte.
Doporučujeme vylézt kopec až nahoru na Strážce květin, pokračovat kolem skalního masivu a
průrvou nahoru až na stolec chudobínské věže. Cestou můžete potkat Strážkyni věže, patřící do
rodiny Větvánků. Malou úlitbou Strážkyni jistě potěšíte a ona Vám na oplátku jistě ráda zajistí
bezpečný návrat na asfaltku bez vyvrknutých kotníků. Naproti tomu, zanechávat na věži odpadky,
nebo úmyslně poškozovat houbičky a oltář na kamenném stole Vám rozhodně nedoporučujeme.
Pokud máte s sebou zlobivé dětičky, nebo sami nosíte v srdci nějakou křivdu, kterou byste na
Chudobínské věži rádi odložily, stačí na kus papíru napsat co Vás tíží, nebo nakreslit dětské zloboty
a na vrcholku věže obřadně roztrhat, či spálit. (To druhé však pouze jdete-li po dešti, protože
způsobit požár na posvátném kameni je něco co jednomu karmu příliš nevylepší :-D )
Uvidíte, že po takové očistě se Vám zpět půjde mnohem lehčeji.

Stručný popis místa: Pavličky jsou malá vesnička na Kokořínsku kousek od Dubé. V obci není
krámek ani občerstvení, takže svačinu buďto sebou, nebo zkuste předem poptat v místním penzionu
u kopyta. Paní majitelka je příjemná a vaří výborně, i když standartně jen pro ubytované hosty.
Zbude-li vám dost času a sil určitě doporučuji navštívit zříceninu hradu Čáp a přilehlou vyhlídku.

