Valašské klobouky, hotel Jelenovská 2. 7. – 8. 7. 2017
Na začátku letních prázdnin, 2. července ráno, vyjelo 12 dětí společně s vychovateli
z Havířova autobusem na týdenní pobyt na Valašsku do hotelu Jelenovská. Tento hotel se
nachází uprostřed malebné přírody, jen 5 km od Valašských Klobouků na východní Moravě.
Všichni jsme se těšili na příjemné zážitky. Celý týden nám přálo počasí, a tak jsme (až na
jedno dopoledne) směřovali veškeré naše aktivity do okolní krásné přírody.
Po příjezdu jsme si udělali krátkou procházku lesem ke Hložecké kapli a trochu jsme si
zmapovali blízké okolí. V dalších dnech jsme podnikli pěší výlet do Valašských Klobouků,
kde jsme si prohlédli centrum městečka a občerstvili jsme se. Odtud jsme pak jeli autobusem
do Lidečka, kde jsme se vydali do Čertových skal. Zpáteční cesta, když jsme se z Valašských
Klobouků pěšky „šplhali“ několik kilometrů do kopce do hotelu Jelenovská, prověřila naše
kondičky. Všichni jsme náročný výšlap úspěšně přežili, a odměnou nám pak byla propocená
trička a výborná večeře (mňam, vařili skvěle celý týden ). Další den nás čekal pěší výlet na
zrekonstruovanou zříceninu hradu Brumov. Při pěším přesunu opět vedla stejná „Rychlá rota“
jako minule. Jako poslední ke zřícenině dorazili naši příznivci geocachingu, kteří ještě po
cestě hledali „kešky“. Na hradbách jsme si všichni užívali nádherný výhled na obec Brumov a
na Hložec. Udělali jsme si také zaslouženou zastávku u stánku s občerstvením a pak navštívili
místní galerii, která mapuje celou historii hradu, její součástí jsou také zdejší vykopávky.
Naše mužské osazenstvo zaujalo zejména rytířské brnění a středověké mučicí nástroje. Cestou
zpět „kešeři“ opět neodolali a společně s tetou Hankou zašli ještě na Židovský hřbitov, aby
doplnili svou sbírku „kešek“.
Další zkouškou naší kondice a taky obchodního talentu byla také bojová hra v lese na
Překupníky a Indiány. Hasiči ze Stanislavic, kteří nás navštívili společně s tetou Lenkou,
posílili naše řady a stali se Indiány. Děti byly překupníci a tety obchodnice. Překupníci se
snažili co nejvíce vydělat obchodem, ale museli si neustále dávat pozor na indiány, kteří je
přepadávali a zboží jim kradli. Před touto hrou si ještě děti s hasiči procvičili hasičské
aktivity, např. rolování hasičské hadice, hašení proudem vody apod. Nechybělo ani prověření
znalosti tísňových linek. Další naší vítanou návštěvou byli motorkáři „Havrani“, kteří za námi
přijeli na motorkách, a i když bylo velmi teplo, zahráli si společně s našimi dětmi ve
smíšených družstvech turnaj v pétanque.
V průběhu týdne jsme také v lese stavěli domečky pro lesní skřítky, hledali kouzelný
lízátkový les a na závěr celého pobytu jsme při hledání tajného pokladu plnili různé úkoly.
Celý týden jsme měli k dispozici vnitřní bazén, který jsme denně využívali (nejvíce naše dvě
vodnice Míša a Pavla ).
Tyto nádherné prázdninové dny jsme mohli zažít díky štědrému daru Magistrátu města
Havířova, který nám na pobyt poskytnul dotaci. Proto bychom jménem dětí rádi velmi
poděkovali za možnost navštívit tento nádherný kout naší vlasti. Všechny děti byly z pobytu
nadšené a moc se jim na Jelenovské líbilo.

