
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Dubnová výprava nás zavedla na místo nám dosud neznámé, do 

Herlíkovic, přesněji na chatu Sokola Starý Kolín, která stojí 

přímo na sjezdovce Bubák. Před odjezdem jsme měli trochu 

obavy, že k chalupě nedojedeme, neboť sníh se ze stráně ztrácel 

pomalu, ale nakonec jsme měli štěstí. Cesta byla zprůjezdněna 

jen týden před naší návštěvou. Pokud by tomu tam nebylo, 

museli bychom cca 1,5km šlapat po svých. Chalupa byla úžasná, 

všude teplo a útulno, kuchyň pro naše kuchaře vybavena na 

jedničku. Páteční večer jsme strávili u piána (snad všichni si to 

chtěli zkusit a ti 

co uměli i něco 

ukázat) a 

pingpongového 

stolu. Sobotní 

ráno bylo jako 

malované, 

svítilo i 

sluníčko. Po 

snídani jsme vyrazili na malou túru na rozhlednu Žalý. Co by to bylo za atrakci, kde 

by nebyla vyhřátá 

hospůdka. Tu přece 

nejde minout a 

museli jsme 

ochutnat cosi 

z jídelního a 

nápojového lístku. 

Co kdyby se 

Méďovi nepodařil 

oběd?!? Cestou 

zpátky jsme si 

zavzpomínali na 

zimní radovánky a pěkně se posklouzávali po zbytcích sněhu na 

sjezdovce. Dokonce jsme si na to půjčili na chatě sáňky. Na těch to 

pěkně frčelo (než je kdosi z vedoucích rozsedl!!!), stejně takový fofr 

to byl i na plastových pekáčích. No byli jsme mokří až na pr…… 

přesně tam. Radiátory měly co dělat, aby nás do rána usušily. Večer nás 

plný zábavy, nechyběl ping pong, piáno, ale i hry. Šnečí rodina byla dost 

zábavná, ale nejzajímavější hrou bylo Čau Pepo. To jsme se nasmáli, až 

si někteří cvrnkli do kalhot. Dokonce vedoucí si to zahráli sami večer, 

dost se bavili, vzniklo i krátké video, které ale nelze pouštět, neboť by 

rodiče s námi na další akce již nikoho nepustili. Kdo byl ví o čem je řeč. 

Nedělní dopoledne jsme vyrazili do nejbližšího okolí chalupy. Navázali 

jsme na včerejší večer a vytvářeli šnečí domečky. Úplně poslední hrou 

byl Labyrint, který jsme absolvovali poslepu ve dvojicích, kdy vidoucí 

vedl slepého. Někdy to i vypadalo, že slepý vede vidoucího než naopak. 

Nedělní oběd byl opět o více chodech, takže si každý vybral nějakou tu 

svojí lahůdku. Ještě napsat příspěvky do novin, zabalit a uklidit a vyrazit 

domů. Nashledanou v květnu na našem tábořišti v Maloticích, kde 

budeme spát pod širákem. 
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