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V pá� tek odpoledne jsme se ses� li netrádič�ne�  pozde� , áz�  v 18:15! Vlákem jsme jeli jes�te�  
společ�ne�  s Vlč�átý, mí�stá býlo tedý pomá� lu, tentokrá� t áni jedná skupiná č�lený nes�etr�ilá. 
Po pr�í�čhodu ná čháloupku jsme si odloz� ili ve�či á hned se výdáli vstr�í�č zimní�m 
rádová�nká�m, koulováli se, dokud nebýlá poslední� vrstvá obleč�ení� mokrá�  skrz náskrz á 
zákonč�ili jsme to bobová�ní�m.

Kdýz�  jsme se ubýtováli á pr�evle�kli do sučhe�ho, č�ekál ná ná� s Dus�á�nku( v prográm, tý�kájí�čí� 
se Vá�noč, zimý á sne�hu. Prográm se sklá�dál z 30 otá� zkove�ho kví�zu, poznát, čo zá 
obleč�ení� si Bárč�á s Terkou výme�nilý, zápámátovát si čo nejví�če ve�čí� z tá� ču, nebo sloz� it 
nejdels� í� ve� tu, ve ktere�  budou vs�ečhná slová záč�í�nát ná pí�smeno V. Táke�  jsme po 
výlus�te�ní� zprá�vý be�z�eli pro betle�mskou kometu. Pote�  se ná�m pr�edvedli Ojtr�i se svý�m 
Več�erní�č�kem „Jeden or�í�s�ek pro Popelku“, po ktere�m jsme výsí�leni pádli do postý� lek á 
rá� zem usnuli.

Dáls� í� rá�no ná� s č�ekálá venkovní� rozčvič�ká ve sne�hu, sní�dáne�  á pote�  jsme hrá� li hrý jáko: 4
nohý, 2 zádký ná zemi, stáve� li jsme z kostič�ek sne�hulá�ká á stromeč�ek, pák jsme se 
odebráli ven, postávili skuteč�ne�ho sne�hulá� ká á dá� le si uz� í�váli sne�hu. Po velmi 
skromne�m pu( stní�m obe�de�  jsme ozdobili stromeč�ek á výrázili zá betle�mský�m sve� tlem, 
ktere�  ná� s dovedlo áz�  do čhle�vá v Betle�me� , kde ná ná� s č�ekál Josef s Pánnou Márií� á 
málý�m Jez� í�s�kem. Pr�inesli jsme jim betle�mske�  sve� tlo á sloz�enou pí�sen� . Táke�  zá 
Spásitelem pr�is� li tr�i krá� love� , kter�í� donesli zláto, kádidlo á mýrhu. 

Pr�esunuli jsme se zpá� tký do čháloupký, kde ná ná� s č�ekálá ná�dherne�  pr�iprávená�  
S5 te�droveč�erní� več�er�e, file�  s brámborový�m sálá� tem. Po več�er�i jsme si zápe� li ne�kolik 
koled á rozbálili dá� rký, ktere�  ná�m Jez� í�s�ek náde� lil. Po čele�m dni jsme býli u� plne�  unáveni, 
ták jsme hned potom s� li spinkát. 

Rá�no jsme slupli sní�dáni, uklidili v čhálupe�  á náposledý s� li bobovát. Pák jsme nástoupili,
dostáli čánčá� tká á výdáli se ná vlák. Cestá se sámozr�ejme�  neobes� lá bez koulováč�ek. Ták 
záse pr�í�s� te�  ná čháloupče. 
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Terká H.


