
Alenka v říši divů 
29.- 31.3. 2013 

 

Vedoucí výprava: Terka Poláková, Verča Polišenská 

 

 

-Vzhledem k tomu, že jsme na výpravě fotili málo fotek (pouze ty, 

které jsou v tomto zápisu) tak jsem se rozhodla napsat alespoň 

zápis z výpravy... 

 

 

V pátek děti navečer došly mokré, špinavé a zmrzlé na základnu.  Převlékly se, 

vybalily si a po chvilce byl nástup v kuchyni, kde jsme si řekla základní pravidla, 

rozdělili se do družinek: 

 

ALENČINI BODYGÁRDI 
- Hajnej, Lucka 

- Kačka Kunová, Kika Šamanová, 

Oňa Med, Ema Řezníčková, Káťa 

Dostálová 

 

ALENČINA GARDA 
- Lenička, Jarin 

- David Mareš, Kája Dostál, Eliška 

Procházková, Kuba Hlávka, Kuba 

Procházka 

 

ŽABKY- ČOKODÍRY 
-Slunce, Ondra 

-Lucka Křížová, Káťa Havlíčková, 

Míša Sýček Pavlíček, Vojta Boček, 

Kristýnka Vedralová, Zuzka 

Kunová 

 

 

Po rozdělení do družinek jsme si vysvětlili celovíkendovou hru, v které šlo o to sbírat 

poschovávané kartičky Alenky a ostatních postaviček y pohádky. 

 

A byla tu první hra. Každá družinka šla postupně ven a běžely po fáborkách za bílým 

králíkem až k noře, kterou museli všichni prolézt. … A šlo se spát … 

 

Sobotní ráno, jak je zvykem, byl budíček o hodinu dřív, než být měl. Vzbudila se 



jedna nepřející duše a probudila všechny! 

 

Na rozcvičku se hrálo pexeso, pro které si po jednom běhali a hledali ho v lese. 

Následovala ranní hygiena a vydatná snídaně. 

 

Kuchyňská domyla nádobí, donesla dřevo a vodu a mohl začít dopolední program-> 

Houseňák a orákulum. Družinky luštily zašifrovanou zprávu, aby věděli, kam mají 

běžet a co mají dělat. Ve zprávě bylo celkem 6 šifer, ke kterým mohli získat nápovědy 

za pro někoho ne příliš lehký úkol (např. Vyjmenovat 10 českých přísloví). Družinka, 

na kterou jsme nejvíce vsázeli, byla družinka v které byl Oňa (naše encyklopedie), ale 

vyhořeli u poslední šifry, když se kvůli nápovědě museli uspořádat tak, aby se země 

dotýkali pouze 4 nohy, loket, koleno a brada. Úplně se do sebe zamotali.... Ze hry se 

díky bohu vrátili všichni živí a zdraví. Jen Zuzanka sebou někde švihla a tak to bylo 

vidět už z dálky. Od bláta byla od hlavy až k patě. 

 

Po dlouhém polední klidu jsme hráli latrýnu, z které děti musely ukrást části zprávy, 

které byly jako puzzle. Po složení se dozvěděly, kde najdou vorpálový meč, kterým 

zabijí Tlachapouda. 

 

Celý den jsme běhali, a tak jsme byli rádi 

za svačinu, která nám dodala energii na 

tahání dřeva, stromků. I když všichni 

vypadali, že jsou strašně unavení a 

najednou všechny všechno bolelo, 

překonali se a stahalo se všechno dřevo, 

které bylo potřeba. Bez práce nejsou koláče, 

a tak i my jsme museli udělat alespoň 

kousíček práce. 

 

Po večerce měli hru instruktoři-> pokladovka. Pro získání zprávy museli např. Plnit 

balonek pusou, do které si dali slanou vodu a museli tak balonek plnit, dokud sám 

nepraskl. Další zprávu měli uprostřed jablka. A taková nejvíce chutná zpráva byla ta, 

kterou dostali po snězení toaletního papíru.... Jarinovi slaná voda chutnala jako by jí 

pil každý den, Slunce vypadala, že bude zvracet, už když vodu nabrala do pusy 

poprvé. Lenička si pochutnala na toaletním papíru, Ondra si donesl pořádný kus, ale 

za to si ho pořádně vychutnal. A Hajnej s Luckou? Zasekli se u morseovky a 

pokladovku prohráli víc jak o půl hodiny. 

 

Nedělní probuzení bylo zvláštní. Všude ticho. Všichni spali. 

V 7:00 nic, 

 v 7:30 nic, 

v 8:00 nic, 

v 8:30 první očíčka rozlepená, 

v 8:45 konečně budíček. 

… Tohle se mi snad nikdy nespalo, aby všichni, opravdu všichni 



spali bez hnutí do půl deváté. Klidné ráno, neklidné počasí. 

 

Po snídani jsme udělali kuchyň, uklidili půdu, kluci došli na třísky, vysbírali se 

papírky a Ondra? Ten si opět zahrál na naší hajzlbábu a ochotně a velmi rád umyl 

záchod a všechny latrýny. 

 

Úklid hotov! Sešli jsme   se dole, předali jsme 

diplomy, vyhodnotili celovíkendovou hru, 

kterou vyhrál kdo jiný, než Kája. Předali jsme 

cenu Hejsovi, za nejlepšího kuchaře, za to, že 

nám celý víkend tak dobře vařil, že jsme si 

pochutnali jako v restauraci na řízečkách... A 

protože děti tak dlouho spali, už bychom 

nestihli pokladovku, tak jsme jim prostě a 

jednoduše poklad dali na stoly a za chvilku už 

na stole byly prázdné pet flašky od coly, 

prázdné obaly od sladkostí, … 

 

Terezky mamka byla tak hodná a v tom nepřejícím počasí nám na nádraží odvezla 

batohy. A co my? Tradááá na vlak a domů … 

 

 

Velké DÍKY patří Hejsovi, který nám jak už jsem jednou zmínila výborně vařil celý 

víkend. A další DÍKY patří p. Polákové, díky které jsme měli většinu odměn a 

předmětů do hry zdarma. Děkujeme 

 

Myslím si, že výprava se povedla, děti i instruktory bavila. Všem děkuje a doufám, že 

se zase sejdeme na nějaké jiné akci.. Ahoj! 

 

Zapsala: Verča Polišenská 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


