
MODROKAMENKA  13.5. – 18.5.2012 

1. den – neděle, 13. 5 .2012, 23 hod. 

V 17,15 hodin jsme dorazili do Janských Lázní, naložili kufry do auta a vyrazili pěšky směr Modrokamenná 

bouda. Po ubytování na nás čekala výborná večeře – svíčková na smetaně s knedlíkem, fakt boží. Děti si 

vyrobily cedule na dveře a začaly si psát deníček. Potom dostaly Zápisník 13 bobříků a po osprchování jsme 

si přečetli dvě kapitoly z knížky Hoši od bobří řeky. Kdo s kým bydlí Vám prozradí fotografie. Teď už se 

jim zdají krásné sny. 

2. den – pondělí 14. 5. 2012 

Noc proběhla v klidu, děti spaly až do rána. I do budíčku byl na chatě klid. Švédský stůl – no bomba! A jak 

byl bohatý! Jako v hotelu! Kuličky, lupínky, jogurt, mléko, salámy, paštiky,  sýry, vajíčka, medík, 

marmeláda… mňam. Měli jsme boule za ušima. To se nám to potom učila morseovka. Kdo se snažil, tak už 

ji umí celou – bez rozdílu věku. Po nudlovce a kuřátku s bramborem jsme vyrazili po žluté na Modré 

kameny, kde jsme si vyzkoušeli, co to jsou tři pevné body a někteří tak zdolávali bobříka odvahy. Nikdo se 

nenechal zahanbit. Přes Krausovy boudy jsme pokračovali na Pražačku a po modré a domů na 

Modrokamenku. Po svačině jsme si vyzkoušeli, jak se běhá podle fáborků, naštěstí nebylo kam zabloudit. 

Zítra nás čeká Lízátková babička na ostro. Po výborné večeři – přírodní plátky se sýrem, rýže – si děti 

napsaly deníčky, pohrály si, osprchovaly se a po dalších kapitolkách Hochů od Bobří řeky se uchýlily ke 

spánku. 

MÁM VYŘÍDIT OD VAŠICH DĚTÍ MOC POZDRAVŮ, PRÝ SE MAJÍ VÝBORNĚ, VAŘÍ BÁJEČNĚ A 

VŠEM VÁM POSÍLAJÍ PUSU NA ČELO, ABY VÁM PRÝ BYLO VESELO!!!! A my, co jsme tady 

s nimi, Vás pozdravujeme také. Dobrou noc a zase zítra. 

3. den – úterý 15. 5. 2012 

Písničky z CD nás opět probudily do dalšího dne. Ze snídaně jsme vyfotili už jen Honzíka, jak dojídá z mísy 

poslední jogurt ze švédského stolu, ten šel dnes na dračku. Dopoledne jsme si oživili morseovku, naučili se 

pár uzlů a po přírodovědné soutěži si děti zaběhly závod zvaný Lízátková babi. Po výborném obědě 

(bramboračka a milánské špagety) jsme oslavily kulaté narozeniny (18 a půl) paní vychovatelky a vyrazili 

do Janských Lázní na kolonádu a zmrzlinu. Také jsme se fotili s Krakonošem. Cestou zpět jsme ještě prošli 

Klausový důl (Luisinu cestu s vodopády) a po večeři a poháru od paní vychovatelky si děti do večerky hrály 

na louce před chalupou. V pyžamkách si opět poslechly vyprávění Rikitana z naší četby a spokojeně usnuly. 

 Několik perliček: 

1) Neděle-cesta od autobusu na Modrokamenku: 

Vašík Š. při přechodu z přírodní cesty na asfaltku: „Jé, starej dobrej asfalt.“ 

Úterý: 

2)      Paní servírka při rozdávání benzínku: „To zas bude všude papírků“ a Lucka K. na to: „Paní, my jsme 

z vesnice, né z města. My máme odpadkové koše!“ … a bylo jasno. 

3)      Výběr z přáníček pro paní vychovatelku (soubor vybraných slov jsme spojili v jedno přání): 

„Paňíučitelko mamvasrad blahopřeu zlaskou. Aď se daří, aď vám srdce přeje, honě štěstí a všechno nelepší.“ 

4)      Po cestě do Jánek: „Vašíku, koukej, starej dobrej asfalt“  Vašík: „Už není dobrej.“ Proč? „Je moc 

tvrdý. Lesní cesty jsou lepší, jsou takové měkké a pěkně se po nich jde.“ A Kubík K. dodal: „A dobře se do 

nich šťourá.“ 



4. den – středa 16. 5. 2012 

Dnešní poklidný den jsme začali psaním deníčku, naučili jsme se rybářskou spojku, lodní uzel a 

zkracovačku – a jak rychle! Zopakovali jsme si ambulák, křížový uzel a liščí. Děti jsou moc šikovné. Potom 

si v lese zaběhly orienťák se zprávou, kterou si přepsaly do morseovky a už tu byl oběd – fr-br. Francouzské 

brambory a polévka s kapáním. 

Po poledním klidu už na děti čekal postřehový závod a hry na louce.  Velice zajímavá byla beseda se 

střážcem Krnapu. Během besedy děti ani nedutaly. Nakonec byly pochváleny, co toho věděly. Po 

hranolkách s čínou jsme si šli připravit ohniště na zítřek – pyramidu, zazpívali jsme si a šli se připravit na 

zítřejší celodenní výlet. A oblíbené čtení na dobrou noc ukončilo dnešní den. 

5. den -  čtvrtek 17. 5. 2012 

„Já ti prstýnek dám…“ to je písnička, která nás každý den budí. Po vydatné snídani jsme se vypravili na 

celodenní výlet. Pořádně jsme se nabalili, protože přeci jen bylo chladno. Lanovkou z J.L. jsme se nechali 

vyvézt na Černou horu a odtud se vydali k Pardubickým boudám a na rašeliniště. To jsme prošli celé až 

k Václaváku. Po přestávce na oběd jsme se kousek vrátili a došli na Pěticestí, odtud přes Signál na Krausovy 

boudy a o půl čtvrté nás už vítala Modrokamenka. Po odpočinku na nás čekala vynikající véča – blbouni. 

Vlastně výborné knedle polité borůvkovou omáčkou a šlehačkou. Boží. Museli jsme mladému kuchaři a 

paní kuchařce zatleskat. Někteří si chodili přidávat.  Získanou energii jsme hned vybili na diskotéce a poté 

jsme se rozloučili se zdejším pobytem velkým táborákem. Kdo chtěl, mohl si opéci buřta nebo chleba. Na 

závěr děti vyluštily pomocí signálů morseovky zprávu, že zítra odjíždíme. Uhasily podle pravidel oheň, a po 

osprchování si poslechly další kapitoly o Rikitanově partě. Fotky prozrazují, že na úklid už dnes vážně 

nezbyl čas. Ale jinak opět děti dnešní den zvládly na jedničku! 

6. den – pátek 18. 5. 2012 

Poslední hudební budíček, poslední švédská snídaně, balení kufrů, poslední úkoly, ještě hry na louce, oběd a 

domů! A co ty nanuky? Ty dětem rozdal pocestný zřejmě z Německa, který se na Modrokamence zastavil 

v době oběda a uslyšel zpěv dětí (Večerníček a kánon Červená se, line záře). Řízky jako letiště 

s bramborovou kaší děti sluply, ani nemrkly. Paní kuchařka s nimi byla velmi spokojená. Prý byla radost pro 

ně vařit. Naši velcí kluci pomohli odnosit dětem kufry a už jsme mávali na rozloučenou. Cestu k autobusu 

nám zpestřil Honza P., předvedl použití „kápézetky“ v praxi. Poslední pohled na Košťálku (sjezdovka, nad 

kterou se nachází naše Modrokamenka) a hop do autobusu a domůůůůů!!!!! 

Ostatní už víte. 

A jako vloni - všude dobře, doma nejlépe. A to je dobře. Však už se na vás dětičky těšily! 

Milé děti, byly jste moc fajn! I my vám děkujeme za krásnou školu v přírodě! Vaše paní učitelky   MT, AŠ a JZ. 


