
Výlet 9. ročníku 

V brzkých ranních hodinách jsme čekali na autobusový spoj přijíždějící z České Třebové, kterým 
jsme následovně dojeli do Lanškrouna. Po příjezdu jsme měli hodinový rozchod na náměstí s 
možností zakoupit si něco na pokračující cestu. Poté následoval sraz na autobusové zastávce a 
následný odjezd linkovým autobusem do Ústí nad Orlicí. Cesta byla poměrně zdlouhavá, ale jízda 
nádhernou krajinou v tak hezkém počasí byla nad naše očekávání. Po výstupu z autobusu nás čekal 
kopcovitý výšlap na Andrlův chlum, doprovázený kapličkami se symbolikou křížové cesty. Cesta 
byla svahovitá a strmá, a jelikož se mohlo na první pohled zdát, že bude túra na samotnou 
rozhlednu trvat téměř polovinu dne, nakonec jsme k našemu cíli dorazili zcela v pořádku za necelé 
dvě hodiny. Nahoře na nás čekal fascinující a působivý okolní výhled z rozhledny, následně i oběd v
místní restauraci pod názvem „Chata Hvězda.“ Po velmi dobrém obědě jsme následovně 
pokračovali ve své cestě po strmé a svahovité cestě zpět na naše původní stanoviště, odkud jsme 
pokračovali k našemu novému cíli, jímž bylo sportovní centrum „Radava.“ Cesta k našemu cíli byla
odpočinková a poměrně i dobrodružná, s možností rozsáhlého poznání zdejšího okolí, během které 
jsme měli možnost spatřit zdejší sportovní stadion, a navštívit také místní sportovní hřiště. Při 
příchodu do již výše uvedeného sportovního centra na nás zapůsobila zdejší příjemná a jedinečná 
atmosféra, která působila velmi přívětivým dojmem. Následovně jsme si zabrali dvě již předem 
zamluvené bowlingové dráhy a vypůjčili místní přezůvky. Hra mohla konečně začít. Během začátku
první hry v nás panovalo velmi napínavé, ale zároveň i zábavné a týmové napětí, které nás 
doprovázelo i během her následujících. Vzhledem k tomu, že pro mnohé z nás byla tato aktivita 
vůbec první aktivitou tohoto druhu, nasbírali jsme opravdu vysoký a působivý počet bodů a podali 
tím velmi dobrý výkon. Bylo to opravdu napínavé. Po opuštění sportovního centra následovala 
cesta na náměstí, kde jsme následovně měli krátký rozchod, který většina z nás trávila u 
zmrzlinových stánků. Po opětovném shromáždění na předem určeném místě, jsme došli na 
autobusovou zastávku, odkud jsme autobusovou linkou, s přestupem v Lanškrouně, vrátili do 
Damníkova ke škole. Zpáteční cesta byla kvůli působení únavy na většinu z nás méně záživná, ale 
výhled do okolní krajiny byl pořád stejně fascinující. Po návratu z velmi užitého a zároveň i 
dobrodružného výletu, plného nových zážitků a zkušeností, nás čekal večerní program spojený s 
pozorováním noční oblohy teleskopem a spaním ve škole. Druhý den po ranním budíku následovala
snídaně ve školní cvičné kuchyni, poté příprava na sportovní dopoledne spojené s procházkou po 
Damníkově. 


