
Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla 8.-10. června 
 
Třída tercie se zúčastnila ve dnech 8. -10. června projektu s názvem Poznáváme 
Litovelské Pomoraví ze sedla. Ten zahrnoval výlety na kolech po Litovelském Pomoraví.  
Rozdělili jsme se do tří oddílů a každý měl za úkol naplánovat si cestu tak, abychom se 
vždy všichni setkali na jednom místě. První den na jezu Hynkově, druhý u zatopeného 
lomu na Nové Vsi a třetí na Loděnici v Litovli. 
Každý výlet měl naučný podnět, takže jsme se projeli, něco se naučili a zasmáli se. 
Vtípky a legrácky nechyběly v žádném oddíle. První den jsme se statečně a s nadšením 
vydali na první trasu, kterou naše skupina naplánovala přes Sobáčov, Chudobín,kde 
jsme se zajeli podívat na ovce a kozy, dále přes Haňovice, Myslechovice, Cholinu, 
Odrlice, Dubčany, Unčovice,  Březovou a lesem na Hynkov. Tam jsme soutěžili v jízdě 
zručnosti a  někteří se  okoupali  ať už dobrovolně či nedobrovolně. Jiné bavilo zkoušet 
sílu toku za pomocí klacku navázaného na provázku. Vraceli jsme se „po stopách Jana 
Opletala“ voňavým lesem. První den se počasí velmi vydařilo, nepršelo ani nebylo příliš 
horko. Druhý den se ale situace neopakovala a od rána lilo jako z konve. V dešti jsme 
nemohli jet, ač někteří jedinci s vervou prosazovali výlet. Jejich předpovědi o vyjasnění 
se však nesplnily. Zůstali jsme tedy v tělocvičně a hráli turnaj v přehazované a cvičili 
první pomoc. Poslední hra v přehazované byla v sestavě kluci proti holkám. S velkým 
úsilím hráček i profesorů, zvláště pana profesora Chytila, se holkám podařilo vyhrát. 
Poslední den nám počasí opět přálo, a tak jsme si znovu vyjeli na výlet. Tentokrát jsme 
se potkali na Loděnici v Litovli, ale i tam nás zavedla dlouhá cesta, která vedla od školy 
na Nové Zámky, Nové Mlýny, do Moravičan a Loštic, kde jsme měli odpočinek a dále 
přes Řimice, zastávku na Temlu, Mladeč a Sobáčov po cyklostezce do Litovle. Na místě 
si každé družstvo rozdělalo svůj oheň, na kterém jsme si připravili jednoduché jídlo. 
Někdo si opékal klobásu, jiný rohlík a někteří i marshmallowny. I když se to nezdá, není 
to vůbec špatné. Po jídle jsme se vydali domů. I když jsme v cestách do kopců výlet 
proklínali, tak se nám určitě všem líbil. 

H. P., S.R.  


