
 Výlet do Krnova

V úterý my jeli  na výlet  v Krnov.První  zastávka byla  v  závodě  Kofola.  Viděli  jsme jak dělají 
kofolu a jiné nápoje. Ale dříve než jsme se mohli podívat do provozu, museli jsme si navléknout 
bílé pláštěnky a čepičky. Po prohlídce jsme byli pozváni i na ochutnávku nápojů .       
 Od tam jsme si zašli na krnovské náměstí, kde je mnoho malých obchůdků a spousta krásných 
stromů. 
Prvně jsme ale vyhledali toalety, ono kotila je někdy záludná. Pak jsme si vyměnili peníze a vydali 
se  na  nákupy.  Ne,  že  by nebylo  v táboře  jídlo,  ale  dobrá  zmrzlina,  tak  ta  se  dá  koupit  pouze 
v cukrárně. Vše bylo pěkné, včetně počasí. Náladu nám přesto na chvíli zkazila  ztráta fotoaparátu, 
který si  někde odložila  Světlana.  Samo sebou, že  jsme ho už nenašli,  ale malá naděje  ještě je. 
Vedoucí totiž nahlásil ztrátu na Policii a nechal tam adresu našeho tábora.
Po návratu k autobusu jsme dostali balíčky s jídlem a naobědvali jsme se. Místo poledního klidu 
jsme nasedli do autobusu a vydali se na  další cestu, tentokrát do Bruntálu.
Zde byla naším cílem Křížová cesta, která se nachází na Uhlířském vrchu. Celá je vyřezaná ze 
dřeva a upravená jako naučná stezka. Na samém  vrcholu stojí starý kostel , ke kterému se ale 
nesmí, protože je narušená jeho statika. Nevadilo nám to , odměnou za výstup pro nás byl krásný 
rozhled na vrcholové pásmo Jeseníků, škoda jen, že tam zrovna pršelo a Praděd byl zahalen do 
mraků. Mraky se rychle na nebezpečně blížily i k nám. Proto jsme se rozběhli zpět  k autobusu a 
upustili od dalšího výstupu na sopku Roudný. 
Ale  dobrou  náladu  nám to  nepokazilo.  Celou  cestu  jsme  si  zpívali  a  dokonce  se  učili  i  nové 
písničky.
Po návratu jsme si trochu odpočinuli a  nachystali se na večerní, tentokrát rozlučkovou, diskotéku.
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