TŘÍDENNÍ VÝLET 9.C
28.května v 8:15 se 9.C pod dozorem učitelek
Blaženky Sedlářové a Terezy Kubalové začala
shromažďovat na nádraží v Lysé nad Labem. Cíl?
Vrchlabí, Hotel Vltava ve Strážném.
Až na mírné komplikace, jako například zpoždění
vlaku a následné hodinové čekání na vlak další,
šlo vše hladce. Dorazili jsme do Vrchlabí, kde
všichni uvítali možnost nákupu v Lidlu.
Paní učitelka byla mírně nervózní, protože jsme
cestou nabrali dvouhodinové zpoždění, a tak nás
místo dvouhodinové exkurze KRNAPU čekala pouze
patnáctiminutová prohlídka tzv. ''Krtka''.
Poté jsme jeli autobusem až skoro k hotelu.
Hotel Vltava byl dostačující, nikdo si nestěžoval.
Jako večeře šampiónů po šesti a půl hodinové cestě
nám bylo naservírované rizoto, které jsme s chutí
spořádali. Večerní program byl ve formě
společenských her. Hrály se hry typu Hututu,
badminton apod.
29.5.- Budíček v půl osmé, snídaně v osm v podobě
švédského stolu.
Na programu dne byl celodenní výlet do Špindlerova
mlýna a Špindlerovy boudy.
Na vrchol Špindlerovky jsme se dostali taxíkem,
protože proč bychom to vyšlapávali, když můžeme
jet autem, že jo?
Dolů už jsme se samozřejmě nějak odkutáleli, vzali
jsme to kolem vodopádů a předražené restaurace.
Po cestě jsme si nemohli odpustit zastávky na
zmrzlinu, hot-dogy a točenou kofolu. A jestli
čekáte na tu část, kdy se něco pokazilo, tak ta
přichází právě teď: zhruba kilometr od
autobusového nádraží nám začalo pršet. Vlastně ne
pršet, ale přímo lejt. Takže jsme úplně mokrý

dorazili na autobus a jeli zpět do Strážného.
Zážitek nám to ale rozhodně nezkazilo, trocha
adrenalinu přece neuškodí, nemám pravdu?
K večeři jsme měli dokonce na výběr. Buď hotelovou
kuchyni (vepřové na mrkvi s brambory), a nebo
opékané špekáčky u táboráku.
I přesto, že nepřestalo pršet, nenechali jsme se
odradit a ''táborák'' jsme si udělali. Pánové se
jako správní gentlemani postarali o dřevo a oheň.
Panovala skvělá a uvolněná nálada v doprovodu
starých dobrých českých hitovek. Následovala
společenská hra ''Pantomima'', což byla dokonalá
třešnička na konec dne.
30.5.- Od rána se balilo, uklízelo a kontrolovalo,
zda se někde něco nezapomnělo. V devět hodin jsme
museli opustit hotel. Cesta domů proběhla bez
zpoždění a ve čtyři už byli všichni doma. Byli
jsme sice vyřízení, ale přesto jsme odjeli jen s
hezkými vzpomínkami, na které budeme vzpomínat
ještě dlouho.
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