
 

 

 

 

 
 

 

 
Celý týden mrzne až praští. Počasí, že by psa nevyhnal. 

Ale to neplatí pro nás. V pátek navečer vyrážíme do 

školního hotelu v Benátkách, odkud v sobotu odjedeme 

objevovat Ledovou Prahu. Je sobotní ráno. Budíček 

v 6.45 hodin je pro někoho šok, zvlášť pro ty, kteří se 

celý měsíc neviděli a měli si toho tolik co říct. 

Smlouvání o posečkání nepomáhá, po čtvrt na osm 

vycházíme dolů do Benátek na autobus. Některé děvčata 

pravda bez snídaně, protože se musela zkrášlit, jedou 

přeci do hlavního města. Autobus přijíždí, téměř celý ho 

obsazujeme a vyrážíme na skoro hodinovou jízdu na 

Černý most (je to celkem 31km, ale to byste nevěřili, co 

vesnic jsme cestou projeli). Konečně jsme v Praze. 

Kupujeme si celodenní jízdenky a metrem se 

přesouváme do Národního technického muzea, naší to 

první zastávky. Vstupujeme, rozcházíme se a kocháme 

se těmi vystavenými skvosty. Nemůžeme samozřejmě 

vynechat ani místní bufet. Pěšky se přesouváme do 

Muzea strašidel. Bohužel je kousek odtud „Mekáč“, což 

je jako červený hadr na býka. Děti muzeum rychle 

probíhají a dávají najevo jak velký hlad mají. Takže u 

strašidel zůstávají dospělci, aby si to sami v klidu prohlédli a pozorně přečetli. Teď už s nacpanými bříšky se přesouváme do poslední 

zastávky naší výpravy – Policejní muzeum. Na to už nám zbývá 

málo času, protože odjezd autobusu zpět do Benátek se blíží. 

Řidič ranního autobusu nelhal, když nám radil jet tímto spojem, 

protože bychom se do toho posledního nemuseli vejít. Jirka si 

stojí jen tak na zastávce, s ním tři větnamští hoši, kteří chtějí jet 

do Boleslavy. Naše děti si tak pobíhají, cpou se v bufetu a fronta 

na zastávce se začíná prodlužovat, že už nás napadají myšlenky o 

tom, že abychom všichni nastoupili do autobusu bude asi 

strkanice. Konečně přijíždí autobus. Nastupují tři cizinci, za nimi 

hned Jirka a za ním se hrne všech zbylých 27 Ursiánů. Naštěstí 

k bitce nedošlo, všichni na zastávce se do autobusu vešli, ale bylo 

to o fous. Cesta zpět probíhala rychle, jeli jsme rovnou do 

Benátek. Vysupěli jsme kopec ke škole a kdo měl ještě hlad (po 

návštěvě mekáče a bufetu) si dal večeři. Do večerky jsme si 

zahráli activity a někteří vyzvali vedoucí na florbal. Vedoucí sice 

vyhráli, ale měli co dělat, dost propotili trička. Nedělní počasí 

pokračovalo ve své mrazivosti. Na chvilku do parku, na chvilku 

do tělocvičny, oběd a příspěvky do novin a jedeme domů. 

Uvidíme se za čtrnáct dní v Rejdicích s rodiči (kdo bude mít 

zájem) a na konci měsíce zase v Rejdicích (tentokráte bez nich). 
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