Sobota 1. června – den první
Ráno jsme se sešli u školky, někteří nedočkavci již v 8 hodin 😊 Naložili jsme
kufry, krabice s hračkami, všechny možné i nemožné pomůcky, rozloučili se
s rodiči a tradá směr Pec. Je skoro 9 hodin a my vyjíždíme. Cesta proběhla v klidu
a v pohodě, o půl jedenácté už parkujeme na Barborce… Jupí!!! Sluníčko svítí, nebe
je modré, sem tam nějaký mráček… Sněžka na nás kouká a na úbočí Luční a
Studniční hory je ještě kupa sněhu. Po nezbytném pokochání se ubytováváme a
zkoumáme kufry a tašky. Co nám to tam všechno maminky vlastně zabalily? Po
zorientování se v tom, s kým a kde kdo bydlí, nás už čeká první oběd. Krupicová
polévka a guláš s těstovinami. Mňam!!! Pěkně nám po cestě vyhládlo a tak všechny
talíře zůstaly po obědě prázdné. Krátký odpočinek (paní učitelky přece potřebují
vypít kafíčko) a hurá na první výlet. Ale kam? Naštěstí to za nás rozhodl Krakonoš.
Přinesl nám na chatu dopis, ve kterém nás přivítal v Krkonoších, připomněl nám, jak
se máme na horách chovat a poslal nás na procházku k Pražské boudě. Cestu známe
– však mnozí z nás tu nejsou poprvé. Takže – nahoru k Husově boudě, jako vždycky
foto (jo, to jsou panoramata!!!), podél lesa nahoru a Pražská už je na dohled… U
chaty probíhá průzkum mapy – ukazujeme si, jak se jmenují kopečky, vesnice a
městečka v Krkonoších a taky se seznamujeme s tím, jak se na horách máme chovat
(sice nás už jednou poučil Krakonoš, nicméně opakování je matka moudrosti).
Přesouváme se k Pražské boudě a po svačince chvíli řádíme na místním hřišti.
Sluníčko svítí, sem tam se sice přežene tmavý mrak, ale na déšť to nevypadá….
Dostatečně vyhraní míříme do lesa k vysílači – cestou na nás spadne asi 10 kapek,
ale poté opět vykoukne sluníčko. A tak využíváme rovného terénu v lese ke stavění
domečků pro skřítky. I Krakonoš vidí, jak nám to hezky jde a pošle nám za odměnu
pytlík bonbónů… V půl šesté je čas na sbalení batůžků a k odchodu na chatu. Tady
nás čekají k večeři lívance 😊 a máme na výběr – skořicový cukr nebo marmeláda…
někteří fajnšmekři berou obojí. Přidávací fronta nebere konce…. A po večeři ještě
malá oslava dne dětí – trošku kofoly, brambůrek a křupek ještě nikoho nezabilo…
Hrajeme si venku s míči, s kroužky, s lanem a padákem… sluníčko pomalu začíná
zapadat a je čas na pohádku. Jakou jinou než tu Krkonošskou 😊 A po pohádce
šupky hupky do sprchy a do pyžámka… a první noc na Barborce je tady. Dobrou noc
a zítra je taky den, už se těšíme, co nám pěkného přinese.

