
Soví  výprava na Huckromu

29.09. - 1.10. 2017

Děti měly prázdniny a  dospěláci se už těšili až odjedou do přírody, pryč od všedních starostí. Konečně se jsme se všichni 
dočkali a v pátek odpoledne jsme odjeli vlakem směr Dvorce na chaloupku. Opět  nás byl hojný počet a celá naše výprava se 
lehce zrůžověla a hodně omladila.

Na vyhřáté chaloupce na nás už čekal Zdenda, Hejsa, Helenka a nechyběl ani Váša.  Po přivítání nastalo připravování 
postýlek na uložení, povlékání polštářků a rozdělení do družinek.

Čili vznikli:

NOSOROŽCI                                                           růžoví JEDNOROŽCI

pod vedením Baruška Vodušky                              pod vedením Štěpy ….  jeho růžový gang stál za to……

Děti na chvilku ještě vyrazily na večerní procházku a připravit si věci na večerní ohýnek. Při opékání buřtíků nebo chleba, 
prostě co kdo chtěl, jsme strávili příjemný páteční večer.

Pak se děti rozeběhly. Nikdo pořádně nevěděl ani kam, ale do tmy to bylo, to víme všichni. Prostě najednou jich byla plná 
louka, prolízky nebo hrad a slyšet je bylo taky všude :)

A my jen doufali, že se vrátí … :)

Zima nás pak už zahnala do vytopené chaloupky, kde jsme si zahráli, stále oblíbené Městečko Palermo. Mafiáni, ve složení 
Zéďa, Šali a Dušánek s Vášou samozřejmě všechny zabili….

Potom už jen hygoška, na záchod a na kutě do hajan.

Budíček byl sakra brzo. Nato, že děti i my můžeme spinkat, se štěbetání začalo ozývat ještě v brzkých ranních hodinách. 
Vstávalo se v 6:30!!!!!!!!! 

Klasicky rozcvička,snídaně, hygiena u hurá ven, jelikož je od včerejška kráááásné počasí….

Vydali jsme se tedy na průzkum blízkého i dalekého okolí. Co se dělo či nedělo, to ví asi jen přímí účastníci, protože já s 
Mončou jsme pro děti vyráběly soví cancátka…

K obědu se přihrnuli jak splašená, divoká a hladová zvěř. Výtečný obídek a ti nejhubenější snědli nejvíce knedlíků. S plnými 
bříšky se děti odebraly na půdu, lehce si odpočinout.

Odpoledne pokračovaly hry na louce, zahrál se fotbal, baseball, vrak …. a mezitím provoněná svačinka.

Domácí, na chaloupce upečený štrůdlíček a k tomu nezbytný čajíček.

Jenže, než děti snědly sváču, byl už skoro čas večeře. Tak si začali po družinkách kuchtit svoji oblíbenou gulášovku. Tu si 
přiběhli pro cibuli, tu zas pro brambor nebo si i vzpomněly na špekáček. No, někdo ji měl řídkou, někomu zas stála lžíce v 
kotlíku… ale všem určitě chutnala, protože co si sám uděláš…. :)

Je už půl sedmé, sluníčko už zapadlo a pomalu se stmívá a ochlazuje. Ale i tak, někteří si ještě venku hrají.

Nakonec i tito otužilci se navrátí do chaloupky a společně se pokračuje v dalších hrách, blbnutí a oslavě jedněch narozenin. 
Společně jsme popřáli Kryštůfkovi, který následně dostal pořádného hobla a pak se rozdaly i bonbonky. 

Najednou vedoucí začali odvádět děti – ty chudáčci netušily kam a co se vůbec děje. Samozřejmě je čekal bobřík odvahy. 
Všichni to nakonec zvládly s lehkostí vlastní, ale u některých tedy bylo nutné použít i plínky.



Podotýkám, že u těch nejstarších. Jména, oněch poseroutků, si nechám pro sebe :)

A po bobříku odvahy následuje bobřík mlčení a honem chrupat do spacáčků.

Sice svítí sluníčko, ale přesto je zima. Takové bylo nedělní ráno. Děti šly i v neděli výjimečně na rozcvičku a moc se jim 
nechtělo. Zéďa se Šalim mezitím začali připravovat  snídani, Jejich oblíbené HAMBURGRY.

Pak už jen rozdělení služeb, úklid  a pomalí odchod na vlak. Cestou v lesíku další řádění a schovávání, malá svačinka, co 
Johny? Jaká byla sušenka?? :) a už jen cesta vlakem do Jihlavy.

A nesmíme ani zapomenout na nejstatečnější Terezku, ktera se v Říjnu chtěla koupat v potoku. Ale v botičkách a v oblečení 
se špatně plave.

Udělali jsme si to krásný a bylo nám spolu moc fajn.    Zase příště Ahoj!!

                                                                                                                   Jaruška   


