
PÁTEK - den 1. 

 Odjezd byl velmi radostný - děti se těšily na nové zážitky, rodiče 

se těšili ještě víc. Někteří se snažili tajně přibalit i mladší ratoleti, 

my jsme však jejich lest prokoukli a odjeli v pěkném počtu 22 dětí 

a 4 dospělých. 

 S velkou opatrností jsme vyložili kufry a doufali jsme, že některý z 

nich nebude omylem naložen a neodjede zpět spolu s 

Ohrobeckými dětmi. 

 Z výroků dětí - pokoje jsou obrovský, je to tu hustý, fakt super. 

 K obědu vločková zeleninová polévka a skvělé špagety. Paní 

kuchařka si i maso mele sama doma. 

 Umýt vousy z boloňské omáčky (všichni vypadali jak Homer 

Simpson) a šup vybalit kufry. 

 V některých pokojích je celý koberec pokrytý různými kousky 

oblečení - ač se nám podařilo nějak vše roztřídit, přesto hrozí 

riziko, že vám domů přijedou cizí tepláky a trenýrky. Prosím o 

čestné vrácení. 

 Po poledním klidu jsme bleskově vyrazili na poštu, jinak přijedeme 

do Zvole dřív než pozdrav z Horní Blatné. 



 Milá paní pošťačka se skvěle věnovala každému dítěti jednotlivě. 

Rozhodovací proces některých dětí byl pro nás i pro ni tréninkem 

trpělivosti. 

 Snad všichni olizovali poštovní známku úplně poprvé v životě. Co? 

Olíznout? Jak, olíznout? Jako fakt? A proč? Zepředu nebo zezadu? 

Fuj, to je hnusný! 

 Pokud někomu nedorazí pohled včas, není vina na straně pošty. 

6x gumovaná adresa bývá dost nečitelná. 

 Po svačince výlet po okolí. Načůrat do turistické budky je dle 

některých nejlepší zábava (od kohopak asi máme neustále 

počůrané školní záchody?). Zítra bude následovat čichová analýza 

den starého činu s odborným výkladem a následným uvedením 

prostoru do původního stavu. 

 Večeře opět báječná - rizoto se sýrem, pro alergiky bez sýru. 

 Největší zábava dne: Zjistit, kdo sežral v pokoji číslo 2 všechny 

bonbóny. Viník nenalezen, nepomohlo ani připomenutí 

pohádky Jak pejsek s kočičkou pekli dort. 

 Ač jsme byli ubezpečeni, že v této nadmořské výšce klíšťata 

nejsou, proběhlo zodpovědné ohledání, následně sprchování, 

vytření vytopené sprchy a losování, ve kterém pokoji se bude číst 

pohádka. 



 V pokoji č. 7 jsme se seznámili s tatínkem Šímou (ne skutečným, 

pohádkovým!) a teď mu držíme palce, aby zvládl svůj úkol. 

 Nyní už všichni spí. Nikdo zatím nesmutní. Uvidíme zítra. 

 

SOBOTA - den 2. 

 Není krásnějšího probuzení, než stádo divokých koní nad hlavou. 

Naštěstí přiklusalo až před sedmou hodinou ranní. 

 Snídaně formou švédského stolu nám vyhovuje. Gratuluji vám 

k neskutečně šikovným a samostatným dětem. Od středy budou 

připravovat snídani pro celou rodinu. 

 Po snídani všechny čekalo překvapení. Dva kajaky před budovou. 

Slunce pražilo, k rybníčku je to kousek, Petra je nadšená a 

Marcela nikoho nepustí do vody, dokud na vlastní kůži nevyzkouší, 

že jde o bezpečnou aktivitu i pro naprosté sportovní antitalenty. 

Holky jsou kupodivu nadšenější a odhodlanější než kluci. Ti se 

přidávali až postupně, když viděli radost těch, kteří si už 

zapádlovali (viz Galerie). Třeba zítra najdou odvahu i ti, kterým se 

dnes do kajaku nechtělo. 

 Vývar byl skvělý a kuře na paprice ještě lepší. 

 Odpoledne se trochu zatáhlo, ale nás to neodradilo. Rozhodli jsme 

se jít hledat geokešky a ani déšť nám v tom nezabrání. Máme 



první tři úlovky, a tak jsme se zaregistrovali na Geocaching.com. 

Vyhlašuji soutěž o nejlepší odhad, kolik kešek budeme mít na 

konci páté třídy. Cena pro vítěze: přespání ve škole s celou třídou 

včetně noční bojovky. 

 Cestou jsme vyšplhali na rozhlednu. Máme skvělou fyzičku, ani 92 

schodů nás neunavilo (soudě z přebytku energie ještě před 

usnutím – tedy z přebytku dětské energie). 

 Cestou zpět jsme nenašli 4. kešku. Zklamání nám vynahradil 

krásný skokan lesní. Kupodivu žádné z dětí nechtělo vysvobozovat 

princeznu. 

 Celou cestu jsme se střídali v nošení kbelíku na vodu. Čištění 

zaneřáděné turistické budky vodou z potůčku nám přerušili 

nezvaní hosté. Několik trampů už se ubytovalo a rozložilo své 

spacáky. Přestože se jim hoši přiznali, jakou libůstku tam pro ně 

připravili, vyhodnotili situaci jako přijatelnou. Popřáli jsme jim tedy 

příjemnou noc a vypravili se domů na svačinu. 

 Po svačině jsme se vyblbli na hřišti. Nejoblíbenější hra je ode 

dneška Kde je Peppa? (Alespoň pro učitele.) Slastný pohled na 

TICHÉ BĚHAJÍCÍ děti. 

 Zapečené šunkofleky byly prostě luxusní. 

 Tatínek Šíma to zase nedal. Pohádky mu prostě nejdou. Ale 

držíme mu palce na zítřejší zatěžkávací zkoušku. 



 A nyní riskantní krok: Chválím děti, jak krásně usínají. Po večerce 

je na pokojích opravdu klid a já můžu v klidu psát své slohové 

práce. TAK A TEĎ JSEM TO ZAKŘIKLA! 

  

NEDĚLE - den 3. 

 Dnešní probouzení bylo radostné. Na pokoji č. 6 sice chlapci opět 

řádili, ale holčičí pokoje vypadaly, jako by tam byla půlnoc. Zdání 

však klamalo. Holčičky už byly oblečené, seděly na zemi uprostřed 

pokoje a kreslily obrázek. Chtěly být prvními gratulanty. SEBÍK 

SLAVÍ NAROZENINY! 

 Po snídani rychle sbalit, pláštěnku raději s sebou a hurá na výlet 

podél Blatenského příkopu. U rybníčku jsme potkali trampy ze 

včerejší turistické budky. Pravděpodobně jsme na ně včera udělali 

dojem, jelikož nám prozradili, kde je nenalezená keška č. 4. Je to 

proti pravidlům, ale co se dá dělat? Přece ji tam nenecháme. 

 Cestou si děvčátka zpívají, poslechli jsme si celý zpěvník pro 1. 

ročník. Celé to bylo takové radostné. Všude spousta hřibů, škoda, 

že nám je nemůže paní kuchařka připravit - ach jo, blbá pravidla - 

taková houbovka s hovězím ...! 

 U 6. hřibu modráku jsme obdrželi dvě pigára od včel lesních. 

Naštěstí to schytaly děti bez alergie a než jsme dorazili domů, 



nebylo po bodanci ani vidu, ani slechu. Cestou jsme tato rozsáhlá 

zranění chladili vodou a evidentně to zázračně zabralo. 

 Doma na nás za odměnu čekal slavnostní oběd - zeleninová 

polévka s kapáním a kuřízek s bramborami a zeleninovým 

salátem. 

 Děvčátka se obávají, že zítra zase přijdou nějaké pohledy. Jejich 

výstavka už další exemplář nepobere. 

 Polední klid byl naplánován pod širákem. Teepee postavit nelze, 

počasí je velmi proměnlivé. Vytáhneme tedy karimatky alespoň 

teď, abychom neměli pocit, že jsme je vezli zbytečně. Slastně 

jsme se zachumlali do spacáků, ..., a spustil se slejvák. Ti 

nejrychlejší byli v budově během několika vteřin, vlastně jsme to 

zvládli docela s přehledem. Až na jednu mumii, které se zasekl zip 

u spacáku a nešťastně se snažila dohopsat do úkrytu, dokud jsme 

ji nevysvobodili ze zajetí spacího pytle. Tato zábava rozhodně 

stála za to, že teď budeme celý den sušit spacáky. 

 Sebík už je nervózní, očekává nějaké překvapení, maminka už 

telefonovala ... ale jinak zatím nic. U svačiny dostal jako první svůj 

kousek perníku a sfoukl si osmičku. Je to miláček, i s touto 

drobností by byl nejspíš spokojený. Za odměnu tedy na něj 

čekal ještě pořádný dort. 



 Slavíme celé odpoledne soutěžemi, máme už vítěze ve vymýšlení 

slov, nafukování balónků i v pexesovém turnaji. 

 Po dešti se objevila duha, vysvitlo slunce a natěšení kajakáři se 

okamžitě navlékali do plavek. Ti méně odvážní pak pokračovali v 

outdoorových soutěžích. 

 Doma už na nás čekal rozdělaný oheň. Těšili jsme se na závěr dne 

s opékáním buřtů. Zabránit vypíchnutí očí nás stálo velké úsilí, 

někteří ekvilibristé by mohli být z fleku přijati do cirkusu Berousek. 

 Tatínek Šíma konečně získal naději, že svou misi zvládne. Zítra se 

ukáže. 

 Při uspávání jsem se dozvěděla, kdo koho miluje, prý už proběhla 

i nějaká pusa. Musíme zintenzivnit dozorování. 

 Držte nám palce, ať už přestane pršet. 

 

PONDĚLÍ - den 4. 

 Včera jsme pravděpodobně vyřídili ty malé sviště takovým 

způsobem, že ještě v 8 ráno byli někteří úplně tuzí. Rozhodli jsme 

se pro volnější režim. Ti hladoví se v pyžámkách přesunuli do 

jídelny, ostatní pěkně chrupkali až do 9. 



 Sbalit jablka a šup do kajaku. Měli jsme sice naplánovanou jinou 

akci, ale kajak se stal nejspíš hitem letošního léta. Ti, kteří 

nechtějí pádlovat, si hrají v lese. 

 Na oběd bramboračka, pro děti bez hub a česneku. Pravé 

krušnohorské hřiby jsou pouze pro dospělé, a to výslovně na 

vlastní riziko. Snad se zítra uvidíme. Pokud ne, měla jsem vás 

ráda. 

 Zlatý hřeb – buchtičky se šodó. Nechápu roztažnost dětských 

žaludků, já jsem asi jiný živočišný druh. Čtvrté přidávání už jsme 

museli zarazit. 

 Polední klid vůbec nebyl klidný. Většina dětí už nemá co číst, 

příště jim musíte přiložit nějakou pořádnou ságu. Řev, lítání, 

dupání a třískání dveřmi ustalo až po pohrůžce, že dnes nebude 

žádné nakupování. 

 Odpoledne nás čekal těžký úkol. Nalezení multikešky v Horní 

Blatné. Museli jsme vyřešit šifru, splnit 6 úkolů a vůbec to nebylo 

snadné. Odměnou bylo získání GPS kódu a světe, div se, opravdu 

jsme v lukách nad Blatnou dosáhli svého cíle. 

 Z mokré trávy máme úplně zmáčené boty (původně jsme si 

mysleli, že jdeme do města, a šifra nás poslala do přírody). Pokud 

do rána neuschnou, pojedeme asi domů v holínkách. 



 Před večeří (segedínský guláš) jsme ještě stihli nabarvit 

polodrahokamy pro tatínka Šímu. Snad tím dnes zachráníme 

závěrečnou pohádku. 

 Pokoušíme se zabalit. Ve většině kufrů jsou ohromné koule 

z vlastního i cizího oblečení, různých předmětů a výtvarných 

artefaktů. Někteří průběžně sbírali kameny, lisovali květiny, nosili 

si z lesa klacíky a archeologické nálezy. Pokud si někdo přiveze 

domů vlka, kontaktujte prosím firmu Petr Prokeš - záchranná a 

odchytová služba pro zvířata 

(https://www.facebook.com/zachrankaprozvirata). 

 Tatínek Šíma to dokázal. Pohádka O hasicím přístroji předčila 

maminčino očekávání. 

 Rozdali jsme poslední diplomy a šup na kutě. 

 P.S.: Začala šílená bouřka. Prozatím mám v pokoji nastěhované 

jedno dítě. Obávám se nejhoršího. Gauč v jídelně už se na mě 

usmívá. 

 

ÚTERÝ - den 5. 

 Plánujeme, že se nám podaří zlikvidovat škody, naložit zavazadla 

a vyrazit přibližně po 11. hodině. Cestou se zastavíme v Muzeu 

mašinek. Máme domluvený svačinový balíček a k večeři bychom si 

https://www.facebook.com/zachrankaprozvirata


dali něco dobrého. Příjezd stále předpokládáme kolem 16. hodiny. 

Pokud by byla změna, přiletí SMS. 

 Tak za rok zas.  

https://www.youtube.com/watch?v=4X5moje8bGk&ab_channel=Riana%C5%A0oukalov%C3%A1

