
Jeřabiny – výprava 16.- 18.3. 2018 na chatě Pod Ketkovákem 
 
pátek 
Setkaly jsme na hlaváku 16:30. Miridy (organizátorka akce) nám věřila, že jsme velcí a stihneme 
vlak, který jede už 16:42. Stihly jsme, i když někteří došly až na páté nástupiště. Nacvakaly jsme si 
jízdenky a vyrazily do Tetčic vlakem (v počtu 6ti), od tam do Senorad busem. V počtu 7 jsme 
vyrazily na chatu (Fili se připojila v Ivančicích). Do údolí řeky Oslavy jsme došly už za tmy. 
První pokus o odemčení se nepovedl – nebyla to ta správná chata (ale než se vracet, tak jsme to 
chtěly mít na tuty). Další už byla ta správná, ale to jsme zas neměly ten správný klíč, protože 
Miridy se rozpadl ten svazek před tou první chatou, takže jsme vybalily baterky a vydaly se ho 
hledat. Nebudu z toho dělat noční bojovku, protože jsme ho na první pohled našly a konečně se 
dostaly do vymrzlé chaty.  
Fili podpálila kamna Metrem (štěstí, že jsme ho měly) a usedly jsme k večeři. Lwellin není 
dobře a dorazí až zítra, Miridy posléze vyčetla ze sms, když náhodou chytla signál. Povídaly 
jsme si o scénkách a zkoušely jsme improvizované dvouminutové vykládání na téma, které 
vymyslela Garnett (př. co bys dělal 3 měsíce se 100 000,.-). Řešily jsme hlasitost projevu, 
postavení osob na scéně, důležitost kostýmů apod. Tak jsme se ledaco dozvěděly nejen o 
improvizaci, ale i o sobě navzájem. Ginger usnula Fili na rameni a tak jsme se vydaly na kutě 
všichni. 
 
sobota 
Dopřály jsme si odpočinku. Po snídani z vlastních zásob se vydaly jak „velbloudi“ s kanystry pro 
vodu k pumpě u mlýna kráčeje v bílém poprašku. 
V počtu devíti jsme došly nazpět (dorazili Lwellin a 
Jarda lesák). Čatní nepřijela, tudíž nedojel ani 
druhý balíček těstovin. I jaly jsme se řešit tuto 
prekérní situaci a velmi nás potěšilo, že ve skříni se 
zbytky, kterou máme nejlépe celou vyklidit, jeden 
balíček byl. Jarda nás seznámil s připraveným 
programem. Vypracovaly jsme plakátky na témata: 
„Co tvoří les?“ „Jaké funkce má les?“ a „Jak roste les?“. 
Pak jsme vyrazily ven. Dozvěděly jsme se spoustu 
zajímavého o strakapoudech a bobrech, věku stromů, 
typu lesů, o vzniku lesa, o místní přírodní rezervaci 
a spoustu dalšího. Měřily jsme výšku stromů a počítaly jejich stáří. Učily jsme se poznat alespoň 
4 druhy stromů jen podle kůry. Vyvrtaly jsme díru do kmene nebozezem a zkoumaly obsah. 

Prostě jsme se vzdělávaly a nasávaly 
informace jak vyschlé houby. Odměnou nám 
byl krásný výhled na údolí meandrující řeky 
ze skály nad chatou. Hnáni zimou jsme 

seskotačili dolů a pojedli oběd až v teple. Po 
nově nabytých informacích jsme doplnily 
naše archy a poděkovaly ochotnému Jardovi, 
který se odebral domů, za jeho čas a 
vědomosti. 
Dalším bodem programu bylo hodnocení 
oddílu podle Junáka metodou CAF. Byla to 
vyčerpávající práce, ale věříme, že nám 
pomůže na sobě a našem oddílu neustále 
pracovat a zlepšovat, co se dá. Nebyly jsme jen 
kritičtí, víme, že máme i silné stránky a to 

jsou třeba všestrannost a počet akcí a celkově skvělá atmosféra, které si velmi vážíme a víme, že 
není samozřejmostí.  



Než padla tma, tak jsme nasekaly trochu toho dříví (pozor neplést se dřevem – to je to co stojí 
vertikálně, tedy obvykle žijící kusy plus soušky). Fili s Kaylou se statečně snažily, i když 
nahlásily velmi zoufalý stav dřívníku, neb dříví, které by se dalo rozštípat, bylo pomálu. Zbytek 
se činil s večeří (tradičně nudle a špagety v jednom s kečupem) či se nedělní snídaní v podobě 
dvou buchet. (Ginger si může napsat do životopisu :)) 
Večer jsme se vrátily ještě k hodnocení oddílu, obkreslily si své nohy (pro účely zítřejšího 
vyrábění) a pak už došlo i na ukulele a Krycí jména. Osladily jsme si život kouskem buchty a 
rozinkami (z místní skříně „na snězení“). 
 
neděle 
Po snídani jsme šly opět pro vodu. Smočily obličeje 
v řece a sbalily nepotřebné věci. Z Ketkovic přišli Filip 
s Andou a tak mohlo začít vyrábění sandálů – 
barefootových botiček. Dle chutě jsme si vyřezaly 
z podrážkoviny chodidla s oušky nebo bez, oděrovaly je 
a propletly padákovou šňůrou. Bylo nutné dbát na 
úsporu materiálu, ale nezapomenout u toho na 
pravolevost – aby měl člověk, co dát na obě své haksny. 
Miridy s Filipem zatím zmnožili výrazně zásoby paliva 
a zmenšili počet obrovských špalků v dřívníku. Většina 
zvládla dokončit jen jednu botu, někteří ani to ne. Ale 
bylo na čase začít uklízet a balit. Poobědvali jsme, zbavili se žhavého materiálu z kamen, umyly 
nádobí, zametly, zabednily chatu a jeli domů. Na vlakovém peróně v Tetčicích jsme si zakřičely 
pokřik (díky Theii za nápad), protože Fili nás opustila již v průběhu cesty. 
 
Bylo nám moc pěkně. Děkujeme za organizaci i přípravu jednotlivých programů.  
Těšíme se zas někdy. :) 

Maitrí 


