
Živi, zdrávi a v plném počtu jsme dorazili, dojídáme svačiny a vybalujeme. 

P. S.: Pokud se nemůžete dopočítat, nevyhlašujte pátrání - Danielka se nám schovala za Kvida a 

Filipova kštice vyčnívá nad Bédou. 

 

  

 

 

 



Chata pod Vlčí jámou – den 1. 

 Nevím, jak jste dnes spali vy a vaše děti. Já jsem měla spánek velmi mělký a celou noc mě 

honili revizoři. Pravděpodobně v důsledku více než měsíční komunikace s Českými drahami. 

Přestože jsem se ráno usmívala, vůbec jsem si nebyla jistá, zda mi paní pokladní ve Vraném 

prodala na základě mé online objednávky správné jízdenky. Ani ona si nebyla jistá. Ale to by 

bylo na samostatný fejeton. 

 Jízda byla dlooooouhá. Cestou z Vraného jsme vypotřebovali paní průvodčí téměř celou roli 

papíru pro tisk jízdenek, jelikož nám kvůli výluce mezi Kačerovem a Hlavním nádražím musela 

vytisknout 27x jízdenku na metro s nulovou hodnotou. Černí pasažéři nám pak děkovali, jelikož 

se paní průvodčí dostala z našeho vagónu až v Modřanech. 

 Na tříhodinové cestě rychlíkem nás zachránily karty, neustálý přísun bonbonů (vůbec netuším, 

odkud se braly stále nové a nové sáčky se sladkostmi) a pozorování akrobatických výkonů 

některých spolužáků (viz foto v galerii). Ač jsme měli vždy zarezervovanou jen část vagónu, 

většinou k nám téměř nikdo nepřistoupil. Pravda, občas někdo nakročil směrem k nám, ve 

dveřích se však většinou otočil a vzal zavděk sousedním nacpaným vozem. Nechápu. Vždyť 

máme tak hodné a tiché děti! 

 V Horní Blatné už na nás u vlaku čekala vítací delegace Veselých a zbývalo jen pár set metrů 

chůze do kopce. Pokud objevíte na oblečení nevypratelné hnědé skvrny, nemusíte se ničeho 

bát, nestala se žádná nehoda. Jsou to jen fleky od pampelišek. Je jich všude kolem nevídané 

množství. 

 Děkuji panu Veselému za jeho kulturistický výkon. Po mnoha kilogramech vynošených do 

prvního patra mu jistě znatelně narostla svalová hmota a bude svou paní na rukou nosit. 

 Museli jsme využít krásného odpoledne – kdoví, zda ne jediného v tomto týdnu. Výprava však 

skončila téměř za domem okouzlením nedalekou loukou, na níž se krásně válely sudy a metaly 



kotrmelce. Klíšťata prý v této nadmořské výšce zatím nejsou, ale stejně,…, kontrolu raději 

nepodceníme. 

 K večeři rizoto s kuřecím masem a kukuřicí, následovala pochvala, že nic nevracíme. 

 Podvečerní volno bylo po 10 minutách vysvětlování rozdílu mezi ubytovacím zařízením a 

cirkusem ukončeno. Paradoxně nikdo příliš neprotestoval a všichni byli během chvilky umytí a 

v pyžamu. 

 Před spaním se nám představila paní Láryfáry a vyléčila vážnou nemoc čurbesajdu. 

 Stal se zázrak. Je 22:00 a všichni spí. Teď si uvědomuji, že to asi není výhra. Ani si nebudu 

nastavovat budík, abychom stihli snídani… 

 

Chata pod Vlčí jámou – den 2. 

 Dnešní ráno odstartovalo parkourovými závody nad našimi hlavami (jinak si to dupání neumím 

vysvětlit). Závodníci evidentně nepochopili, že neexistuje nic horšího než nevyspalá učitelka. 

Situaci mírně vylepšil fakt, že všichni byli oblečení a v pokojích byl nevídaný pořádek (včerejší 

čurbesajda nejspíš zabrala). 

 Pohled z okna je neradostný. Někteří se tváří, že mají s sebou jen legíny a žádné nepromokavé 

kalhoty v jejich obřím kufru rozhodně nenajdeme. Nejsme sice z cukru, ale tenhle slejvák je 

trochu příliš. Při hledání vhodného oblečení začalo některým šťouralům vrtat hlavou, nač že 

potřebujeme ty plavky. 

 Ch**** a ch****, musíme se zabavit v jídelně. K všeobecné radosti vytáhla Petra pracovní 

list Lidské tělo. Obrysy lidské postavy jsou pro některé natolik inspirativní, že začali okamžitě 

dokreslovat nejdůležitější části těla. Žaludek ani játra to nebyly. 

 Před obědem se déšť trochu umoudřil a mrholilo jen malinko. Museli jsme si trochu roztáhnout 

hrudní košíčky a nachystat si chuť k jídlu. Hodinová procházka sice způsobila promočené 

https://www.youtube.com/watch?v=giFhuRI3j_0


legínky, ale naštěstí máme sušáky na prádlo. Nasbírali jsme místní květenu a pokoušíme se 

s pomocí kapesních atlasů rostlin vytvořit krušnohorský herbář. 

 K obědu zeleninová polévka s nudlemi a senzační segedín s knedlíkem. 

 Polední klid byl klidný asi půl hodiny, poté si pokoj parkouristů poklidně kreslil a četl ve 

společnosti své milující učitelky. 

 Pošta zavírá brzy. Musíme tedy rychle nakreslit a napsat pohledy, aby odrazily z Horní Blatné 

ještě dnes (a do 3 týdnů jste je našli ve svých poštovních schránkách). 

 Paní pošťačka nám ukázala, jak vypadá vnitřek poštovní schránky, bylo to velké překvapení. 

Cestou na chatu jsme ještě zmermomocnili paní geodetku, aby nám předvedla, jak zaměřuje 

inženýrské sítě. Chudáci obyčejní lidé - dostat se do spárů věděníchtivé učitelky! 

 Musíme ulovit nějaké Foglarovy bobříky. Na bobříka hladu zatím nemáme odvahu (ani my, které 

bychom to potřebovaly), ale bobříka osamělosti a mrštnosti jsme zvládli. Dokonce jsme 

v týmových hrách získali jakési dílky do skládačky – vypadá to na nějaký konstrukční plán, ale 

to se ještě uvidí. 

 K večeři zapečené těstoviny s uzeným masem – někdo s vejci, někdo bez. 

 Následoval nezapomenutelný kulturní zážitek. Děvčátka si natrénovala stínové divadlo – Bob a 

Bobek si několikrát zavstávali a zacvičili. Pejsek s kočičkou upekli dort – doufám, že se zlý pes 

z toho břichabolu do rána vylíže. 

 „Musíme se sprchovat každý den?“ Prý se doma sprchujete jednou za týden. Takže vážení! Asi 

si na vás budu muset posvítit! 

 Paní Láryfáry vyléčila hubatidu a lakomici. 

 Proběhla důsledná kontrola žaluzií, zda jsou pořádně zatažené a před 7. hodinou ranní 

nepronikne do pokojů ani paprsek světla. 



Chata pod Vlčí jámou – den 3. 

 Nevídané! Je půl osmé, jdu probouzet děti – a polovina z nich spí. Jeden z chlapeckých pokojů 

si šeptá, ve druhém sedí všichni u stolu, kreslí si a hrají deskovou hru. Holčičky si češou vlásky, 

aby byly krásné. To bude dnes hezký den! 

 Chvilku jsme dokončovali herbáře a děti tak dlouho otravovaly, že jsme tedy vyrazili ven do té 

ledárny. 9:30 a venku je 6 ̊ C. Dohadujeme se, zda je skutečně nezbytné, aby děti venku hlídaly 

3 pedagogické pracovnice. Robátka se zahřála během, my čajem (rum nemáme). 

 Agátka nám přinesla novou hru. Skvěle jsme se vyřádili. Pravda, skupinka, která si vybrala do 

týmu malého Štěpánka, věděla dopředu, že první asi nebudou. Za svou trpělivost a láskyplné 

vláčení Štěpánka od stanoviště ke stanovišti si však vysloužili speciálního bobříka. 

 Hráškový krém s krutony a buchtičky se šodó. (Jak říkají děti – se šodou, protože šoda je nej!) 

Hádejte, kdo si přidal 3x! 

 Vůbec netušíte, jak dopolední nicnedělání a výživný oběd dokáží člověka unavit. Zatímco Petra 

dozorovala během poledního klidu, musela si Marcela na chvíli lehnout, aby získala dostatek 

energie na hlavní večerní spánek. Maty: „Takže chlapi, teď budeme chvíli ticho, jo?“ Chlapi si 

zaslouží pochvalu. 

 Děti objevily u kadeřnice Katky barevné paruky. Všichni teď mají ve vlasech barevné pramínky. 

Obzvláště chlapci po nich toužili. Alespoň nepotřebuji do Varů průvodcovský deštník, ode 

dneška se všichni poznáme. 

 Znalosti lidského těla jsme zúročili během získávání bobříka záchrany. Po prvotním šoku, který 

nastal po závažném zranění oblíbené učitelky, si všichni naštěstí uvědomili, že vrtulník volat 

nebudeme a užili si divadelní představení. Paní doktorka Pepina se osvědčila a začíná uvažovat 

o kariéře záchranářky. 



 Několik dětí získalo bobříka míření, ostatní čeká zítra reparát. Vylezlo sluníčko. Podle předpovědi 

to vypadá, že zítra bychom si konečně mohli užít slunečný den. 

 K večeři noky s masem a dvěma druhy zelí. 

 Po večeři nás čekal další kulturní zážitek. Nejstarší dcera paní domácí nám předvedla, co že to 

slýcháme každý den za zvuky z podkrovního bytu. Polovina dětí je rozhodnuta nastoupit po 

prázdninách do ZUŠ. Začněte šetřit: https://www.muzikant.cz/dechove-nastroje/saxofony-

k47.html 

 Chlapci vyhlásili challenge – kdo chce, bude dnes spát na karimatce a ve spacáku. Netuší 

ovšem, že holky tak už spí od prvního dne. Pravda, při noční obchůzce není snadné projít bez 

ztráty květinky překážkovou dráhu mezi spáči, hromádkami oblečení a plyšáky. 

 Paní Láryfáry dnes vykurýrovala špindírismus a ještěchvilkínu. 

 Sebíkovi se zamotal barevný pramen do zipu od spacáku. Následoval odborný zákrok, nebojte 

se, ke skalpování nedošlo. 

 V pokojích je ticho. Věřím v klidnou noc. 

 

Chata pod Vlčí jámou – den 4. 

 Ráno je krásné a slunečné. Musíme spěchat, jelikož máme na 9. hodinu objednanou návštěvu 

v místní továrně na výrobu kuchyňského náčiní. Firma se sice ze začátku trochu cukala, ale 

ubezpečili jsme je, že máme naprosto vzorné a poslušné děti (vím, lhát se nemá), a tak nám 

vyšli vstříc. Čekal na nás přímo pan generální ředitel a celou dobu se nám velmi roztomile 

věnoval. Byl neskutečně statečný a ustál všechny dětské dotazy. Emmičku zaujaly formičky na 

kremrole a slíbila panu řediteli, že u něj bude pracovat. 

 Po návratu si děti užily volné dopoledne. Konečně nebyla mokrá tráva a děti se mohly pořádně 

vyblbnout. Největším lákadlem byly motorky a autíčka pro tříleté děti, někdo hrál fotbal, někdo 

https://www.muzikant.cz/dechove-nastroje/saxofony-k47.html
https://www.muzikant.cz/dechove-nastroje/saxofony-k47.html


na schovku, někteří lezli na strom. Holky hledaly drahokamy. (Pravděpodobně je tajně 

propašovaly i do kufrů.) 

 K obědu zeleninová polévka s vejci a kuře na paprice. Naprosto spontánně jsme porušovali 

dekórum a vylizovali jsme talíře diskutujíce o tom, zda je lepší kuře na paprice, nebo rajská. 

 O poledním klidu si už některé zodpovědné děti začaly samy od sebe balit. To neplatí o pokoji 

holčiček – v jejich pokoji to vypadá celý týden jak po výbuchu atomovky a ani tento fakt je 

nedokázal jakkoliv rozházet. Naopak. Hodlají si užít pobyt do posledního okamžiku a nebudou se 

omezovat takovou trapností, jakou je úklid. 

 Odpoledne jsme vyrazili k Vlčí jámě a na rozhlednu s cílem získat poslední možné bobříky. 

Jedním z úkolů byl běh do kopce. Vůbec nechápu, jak mohly děti těch několik desítek metrů 

zvládnout. Já jsem šla za nimi pouze svižným krokem s tím, že až budou na dohled, trochu 

popoběhnu, aby to vypadalo, že běžím celou cestu. Děti na mě zákeřně čekaly podél trati a 

hlasitým skandováním mě vybízely k vrcholovému výkonu. Mám překrvené plíce a vyplavilo se 

mi takové množství endorfinů, že do rána nejspíš neusnu. Myslím, že udržím svůj pohybový 

režim a na dalších 20 let mi to zase vystačí. 

 Páťa: „Na závěr bych si dal k večeři nějaké nejlepší jídlo. Třeba špagety nebo lasagne.“ 

 K večeři – boloňské špagety. Přídavků bylo tolik, že pan domácí bude mít k večeři chleba 

s máslem. 

 Dokončujeme balení kufrů. Hroudy uvnitř zabírají tolik místa, že je nemůžeme zavřít. Už teď 

máme několik kusů oblečení, které nikomu nepatří. Jsou to především liché ponožky, spodní 

prádlo a uválené tepláky. 

 Před spaním jsme získali poslední indicie ke složení plánu létajícího kola od Jana Tleskače. 

 Paní Láryfáry vyléčila nimravku a rychle jsme pospíchali do postele. Balení trvalo déle, než jsme 

čekali, a tak nezbývá, než zavřít oči a spát. 



 Těšíme se na zítřejší procházku Karlových Varů. Počítáme kapesné, abychom zjistili, kolik krabic 

oplatek si můžeme koupit. Někteří myslí na všechny své příbuzné a došli i k počtu 15 krabic. 

Obávám se, že se cestou z Varů nevejdeme do vlaku. 

 

Chata pod Vlčí jámou - den 5. 

 Děkuji za důvěru a milé reakce - Journey home 

 Velké díky paní Kulhavé a panu Malinovi za odvoz zavazadel.  

 

  

 

https://www.relive.cc/view/rt10005501760

