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Tradičně jsme se šli na vlakovém nádraží, byl nástup a odjeli jsme vlakem do Dvorců. Vystoupili 
jsme z vlaku a rozdělili se do družinek. Po  vyluštění  hádanek jsme se vydali se na cestu směrem k 
Huckromu. V našem hracím lesíku jsme si ještě stihli zahrát hru - najít osm světelných bodů a pak 
už jsme směr chalupa . Tam jsme se ubytovali a najedli. 
Pořád jsme se snažili vyluštit psaní, které bylo u světelných bodů. Nešlo to, ale zjistili jsme, že 
nápověda je u nejvyššího blízkého bodu. Někteří to tedy už  vyluštili ještě předem, ale někdo tam 
přeci jen došel.
Nápověda byla „spojky“ a vyluštili jsme větu: ZÍTRA SI UŽIJEME ZIMNÍCH RADOVÁNEK I 
BEZ SNĚHU. 
Když jsme se vrátili , promítali jsme si pohádky na staré promítačce a Michal nám k tomu vyprávěl.
Po chvilce šli nejmenší spát, pak i větší. Vedoucí ještě zůstali a přemýšleli o zítřku….
Ráno jsme vstali a šli na rozcvičku. Tam nás svázali za ruce do dvojic a do trojic a rozcvičovali 
jsme se, tak jak to má být.
Pak byla hygiena a snídaně. 
Dopoledne nastaly slíbené zimní radovánky i bez sněhu. Prvně jsme šli na sněžnice, v kterých jsme 
překonali nebezpečnou cestu přes potok. Dále jsme stavěli sněhuláky a sáňkovali u břízek. Nejtěžší 
byl okruh na běžkách ve velmi náročném terénu. 
Po skončení soutěží jsme rozhrnuli krtkům všechny domečky a sesbírali  větve z olší rozeseté po 
louce a kolem potoka. 
Po krátkém volně byl oběd a polední klid.
Odpoledne jsme hráli bojovku na obry. 
Hra spočívala v tom, že jsme si namočili houbičku do barvy ( jed na obry), která byla připevněná na
konci dlouhé klády, které jsme se museli držet a nikdo se nesměl pustit. Houbičkou jsme plácli na 
obrázek obra a ten tak umřel. Ale jejich velcí bratři je bránili. Polévali nám houbičky vodou, 
abychom nemohli přenést jed. 
Potom byla na chvilku naše oblíbená volná zábava (trampolína, fotbal, houpačky, pískoviště ...) a 
večeře. 
Po večeři jsme se dívali na ptačí perspektivu ( hráli jsme scénky v leže a ty se promítali na stěnu ).
Byla to sranda.  Menší děti už byly unavení a šly brzo spát a po hodině pak i ty větší.
 Probudili jsme se, sbalili jsme si věci a dali si batohy na zápraží. 
Výjimečně byla rozcvička i v neděli. Každý nasbíral průměrně dvěstě větviček. Pak byla hygiena a 
snídaně a naše oblíbené hamburgery. 
Šali nás rozdělil na větší a menší. Menší děti hrály hry a větší uklízely chalupu.
Na nástupu se vyhlásila vítězná družinka, rozdaly se sladké odměny a cancátka a vyrazilo se na 
vlak, který byl autobus.
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