Soví výprava na srub TOULAVÝCH
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V pátek odpoledne jsem se v hojném počtu těch nejstatečnějších sedmi dětí, tří instruktorů a
jedné maminky Zděsoslavi sešli na nádraží. Vydali jsme se na cestu, kde většina z nás našla největší
zábavu na nových záchodech a tyčích, ostatní si vyprávěli vtipy, samozřejmě o blondýnkách a
Pepíčkovi.
Jen se otevřeli dveře vlaku v Horní Vsi, před nimi stál Kejmy s Gapem, kteří nám už na srubu
topili. Vydali jsme se polní cestou necestou, blátem a mokrou trávou do lesa, kde jsme svou
chaloupku našli. Malinké, ale útulné. Po zbytek večera následovala >volná večeře.< Kdo měl na co
chuť to si dal. Buřty, opečená či neopečená jablíčka. Stejně tak pokračoval i večer, volně. Prostě
taková rodinná pohodička. Nakonec jsme stejně všichni skončili ve srubu u stolu a hráli bombu.
Hodiny se rychle sunuly kupředu, a tak jsme zvedli kotvy a vydali se po schodech do říše snů.
Sobota ráno! Hola, hola vstáváme! Obléct, obout a ven. Jelikož jsme měli po noci všichni hlad,
tak jsme bez jediného záporného slovíčka běželi na rozcvičku, abychom byli co nejdříve zpátky.
Kejmy se Zéďou mezitím mazali chleby sýrem a vařili čaj. Dožvýkali jsme snídani a hurá znovu
ven. Byli jsme na cizím srubu, spotřebovali jsme a ještě spotřebujeme nějaké dřevo a tak jsme se
věnovali pracím. Rozdělili jsme se na tři skupinky-> vařiči, sekači, řezáči. Šlo nám to o sto šest,
rychle. Dodělali jsme obídek, naše nejoblíbenější faloze. Ještě před obědem jsme si zahráli bojovku.
Rozdělili jsme se do dvou skupin (Holky vs. Kluci) a navzájem jsme si kradli vlajky. Síly byly
vyrovnané, párkrát jsme zakopli, uklouzli na kameni, ale otřepali jsme se a běželi dál. Pííííííííísk,
konec souboje je odpískán a všichni víme kdo je vítěz. Ano! Ano! Děvčata jsou větší bojovnice,
vyhráli jsme!
Ale ani to nebyl důvod k obědu. Sbalili jsme si jablíčka na svačinu a vydali se na zříceninu
hradu Janštejn. Cestou jsme procházeli kolem srubu Janštejn, na kterém zrovna byl jiný oddíl.
Kamil se seznámil, popovídal si a šlo se dál. Na srubu jsme si povyprávěli o Kostlivci, Palivci a
hradním pánu. Ukázali jsme si zbytek hradu, celý jsme ho obešli a vydali jsme se zpátky. Už jen
přihřát oběd, nakrájet chleba a může se jít na věc. Po vydatném a chutném chutném jídle se vydatně
rozpršelo, a tak se nám polední klid jaksi protáhl. Někteří jedinci si zalezli do spacáku a vytuhli, jiní
hráli hry a povídali si a ti nejodvážnější se navlíkli do pláštěnek a hurá pro vodu. Déšť nepřestával,
a tak jsme si u stolu všichni zahráli elektriku. Pro některé bylo těžké pochopit o co v hře jde, ale
důležité bylo bouchnout si do stolu. Jako další hra bylo vybrané městečko Palermo.
„Zloději! Zloději! Kradou nám vlajky!“ Kamil najednou křičí na les! Obout, obléct, rychle do
pláštěnek a za nimi. Netrvalo dlouho a zahlédli jsme je. Naše vlajky střežili u nedalekého srubu.
Vběhli jsme do lesa a rychle se schovali za stromy, za kameny, kamkoliv to jen šlo. Boj o vlajky byl
dlouhý, ale přesto úspěšný. Po namáhavém boji se zloději se vracíme zpět na náš srub, mokrý od
hlavy až k patě, někteří i od bahna a s roztrženou pláštěnkou. Vrátili jsme se, svlékali, převlékali,
sušili a dohrávali hry. Mezitím se chystala večeře. Ale v tu chvíli se otevřeli dveře. Vstoupila do
nich vysoká osoba, která se při vchodu shýbala, aby prošla. Kdo to je? Strašidlo? Ale néé, žádné
strašidlo, to je jen Generál.
Klasické soví jídlo, brambory na loupačku. A proč, že se jim vlastně říká na loupačku? To přeci
proto, že se neloupou. Tedy … alespoň mezi námi sovami se neloupou. Po večeři, to už byla tma se
uskutečnila soutěž ve střelbě ze vzduchovky . Postupně jsme se vystřídali všichni. Z možných deseti
střel bylo maximálně trefeno na cíl pětkrát a to hned u čtyř lidí. Převléct do spacího, pár písniček na
dobrou noc a spinkat.
Nedělní ráno bylo ve znamení mírně se usmívajícího sluníčka. Konečně na nás alespoň vykouklo.
Balit, balit, balit.. Chleba s paštikou nachystaný k snídani po noci náramně bodl, ještě se muselo
přimazávat. Začínáme vařit oběd. Ostatní se během finálové úpravy oběda vydali hrát ještě jednu,
poslední bojovku. Buřtguláš byl připraven, nabrán v ešusech a lžíce mířily do úst každého z nás.
Mlask, mlask. Všichni jsme mlaskali a pochvalovali si, jak jsme si to udělali výborné. Taky jsme

měli proč. Každý z nás alespoň trošku přiložil ruku k dílu. Každý do hrnce něco přihodil.
Nádobí umyté, chaloupka poklizená a zametená, Zéďa zamyká, my bereme batohy na záda a
vyrážíme k vlaku. Když jsme dorazili na zastávku do Horní Vsi, měli jsme ještě spoustu času.
Vyndali jsme poslední půlku chleba, která zbyla, sedli jsme si do kolečka a hráli na hamouna. Byl to
velký boj, chvílemi už nešlo ani kousat, natož polykat. Vlak troubí, všichni jásají a těší se do
tepla.Vzali jsme batoh na záda a sledovali přijíždějící vlak. Mávali jsme s úsměvem na rtech, který
nás ale za malou chvilku přešel. Vlak ani nepřibrzdil, prostě jel dál. Snažili jsme se zachovat
klidnou hlavu, ale uběhlo pět minut a žádný jiný vlak se po kolejích nepřibližoval. Panika stoupala.
Opravdu nám ujel? Budem volat rodičům? A právě v tu chvíli slyšíme vlak. Znovu batohy na záda a
doufat. Zastavil. Uff, nasedat a jedeme domů. Rodiče z nás měli radost už na první pohled, když
viděli, v jakém stavu jsme se vrátili. Převážně v hnědé barvě. Teď už jen domů a teplou koupel.
I přes NE moc příznivé počasí jsme si to velmi užili. Srub byl malý, ale útulný, všichni jsme se tam
nějak poskládali. Po nějaké chvilce jsme se konečně sešli na oddílové výpravě, parádně jsme si
popovídali a pobavili. Tak zase brzy, AHÓÓÓJ!
Gap
Kejmy, Šali, Generál
Verča, Hajnej, Sýček
Eliška, Eliška, Jůlinka, Pája, Matty, Honzík, Honzík.

