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Dobré ráno, Pavle, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes se rád podělím s posluchači turisty s aktuálními dojmy z čtyřdenní výpravy 
malým autobusem. Výprava má 27 účastníků a po třech dnech jsme velmi spokojeni. 
 Co jsme zatím prožili? Úvodem povím, že oblast Lanškrounska je na moravsko-
českém pomezí. Ve čtvrtek, kdy jsme sem odjížděli z Nedvědice, jsme měli zastávku ve 
Svitavách. Centrum města je hodně zajímavé, navštívili jsme i tamní muzeum včetně 
Ottendorferova domu, stavby skutečně mimořádné. 
 V Lanškrouně upozorním na budovu radnice na hlavním náměstí. Před radnicí mě 
zaujaly v dlažbě umístěné kovové díly, v nichž jsou popsány historické události. V pátek 
a v sobotu jsme prošli velmi zajímavé trasy, upozorním aspoň na některá místa. 
 V pátek jsme šli trasu z Červenovodského sedla nejprve na Bukovou horu a pak dolů 
do údolí do Výprachtic. Zde nás velmi zaujala příjemná hospůdka. Dalším úsek vedl kolem 
Moravské Sázavy až do Lanškrouna. 
 V sobotu jsme odjeli do Letohradu. Zde jsme na zámku navštívili výstavu hub a síň 
Járy Cimrmana. Další úsek vedl místy lesem, místy kolem Tiché Orlice po luční cestě, nebo 
po cyklostezce. Měli jsme docela štěstí na počasí. To je i zde pestré, ale trasu až do cílového 
Ústí nad Orlicí jsme prošli bez významného deště. 
 Dnes nás ještě při cestě domů čeká zastávka v Moravské Třebové. 
 A ještě mám zajímavost. Jsme skupina pěších turistů, ale máme mezi sebou Radka 
Švestku, který sem do Lanškrouna dojel na kole, na kole jel zajímavou trasu i v pátek, včera 
šel s námi pěšky a dnes zase pojede na kole domů do Nedvědice. A dovolím si ještě jedno 
pozdravení. Naše členka Bohuška Šavrňáková bydlí ve Štěpánově nad Svratkou. Včera mně 
říkala, že pravidelnou posluchačkou Českého rozhlasu Brno včetně našich tipů na výlety je 
její sousedka přes ulici paní Humpolíčková. A tak bych rád paní Humpolíčkovou touto cestou 
nyní rád pozdravil. 
 
 
 


