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Po dlouhé době jsme se sešli na jihlavském Hlavním nádraží, což znamená jediné - cesta do daleka, 
tentokráte rychlíkem směrem Brno! Díky pánovi s pojízdným stánkem, jeho sladkostem a pobíhání po
chodbě cesta rychle utekla. V Brně nás uvítala krásná a zářící Katedrála sv. Petra a Pavla. Po dlouhém 
hledání správné šalinové zastávky jsme za tmy konečně dorazili do lesní mateřské školky Lištičky 
Bystroušky (základny některých z našich pionýrských kamarádů), která se na tento víkend stala naší 
základnou.
Téhož večera jsme po družinkách prozkoumali okolí, po slepu prolezli všechna teepeečka, pohladili 
všechna morčata, lekli se volně pobíhajících oveček a naše ojtříčice nás protáhly všemi keři. 
V sobotu ráno jsme se vzbudili natěšeni na Brno a jeho památky. Při ranní hygieně jsme se trošku 
otužili v koupelně a nabrali sílu snídaní. Když už byli všichni připraveni, vyrazili jsme po družinkách 
podle GPS souřadnic, na blíže neurčené místo. Nakonec jsme se všichni úspěšně sešli u Technického 
muzea, kde jsme strávili minimálně dvě hodinky prohlížením exponátů a vzděláváním se, aniž 
bychom u toho trpěli, nechali jim tam na památku na všech schodech bláto z našich botiček. V 
Technickém muzeu jsme si dali pauzu na oběd, který nám připravily doma naše maminky, a pak už 
jsme se svezli šalinó a autobusem do Pavilonu Anthropos. Tam jsme shlédli různé nálezy nejen z doby
kamenné a udělali gruppenfoto s mamutem v životní velikosti. 
Naše cesta pokračovala do centra Brna. Přesněji na Zelený trh, kam nás nalákala vůně máslových 
kremrolí, které jsme si ale museli nejprve zasloužit, takže jsme vyťapkali 173 schodů na vyhlídku na 
Staré radnici, ze které byl i díky hezkému počasí krásný výhled, o pár minut později se začaly stahovat
mraky, které přinesly trochu sněhu. Ten nám dokreslil vánoční atmosféru na Zelném trhu, když jsme s
kremrolemi v ruce čekali na prohlídku labyrintu. Brněnské katakomby jsme prozkoumali, poslechli a 
podívali se jak se trestali zloději či mučili nejhorší hříšníci ve středověku a nakonec si přečetli zajímavé
recepty v podzemní krčmě, např. na veverku v omáčce. 
Z podzemí jsme se už za šera vydali přes Náměstí Svobody, vyfotili se u Mariánského morového 
sloupu, kolem Brněnského orloje na Katedrálu svatého Petra a Pavla, kam jsme také nakoukli. 
Sobotní courání po Brně jsme zakončili výšlapem na hrad Špilberk, ze kterého byl krásný výhled na 
noční Brno. A pak už jen stačilo seběhnout ze Špílasu na trolejbus a hurá na základnu. Vedoucí měli až
takové štěstí, že stihli při čekání na zastávce zkontrolovat záchody ve starobreněnském pivováře! Po 
večeři jsme si na dobrou noc zazpívali, zahráli na kytarky a postupně po náročných 15ti kylimotrech v 
nohách odpadávali do hajan.
V Neděli jsme se sbalili, uklidili po sobě a s batohama na zádech jsme se přesunuli do centra, kde 
jsme si ještě proběhli ulice Brna, pokochali se a vyfotili se pod jezdeckou sochou Jošta 
Lucemburského. Cestu na nádraží jsme zvládli nečekaně rychle, a tak jsme se s Brnem mohli rozloučit 
na vyhlídce nad hlavním nádražím. 
A pak nás čekal návrat na jihlavské nádraží kde jsme se a dostali cancátka, rozloučili se a rozjeli domů.
Brno jsme rozhodně nestihli prozkoumat celé, máme tedy ještě spoustu důvodů proč se sem znovu 
vypravit, rozhodně to stálo za to!
Ale příště snad radši zase někde v přírodě, ahooj
Mája


