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HODNOCENÍ POBYTU – KELTSKÁ SALAŠ EBEKA, BÍLÁ 6. 8. – 11. 8. 2018
V pondělí 6. 8. 2018 ráno jsme s třinácti dětmi, vyrazili na letní pobyt na Keltskou Salaš Ebeka na Bílé. Keltská Salaš Ebeka je zasazena do malebné krajiny Moravskoslezských Beskyd na pomezí Valašska. Nedaleko se nachází vodní nádrž Horní Bečva, cca 15 km daleko leží město Rožnov
pod Radhoštěm, kam jsme nejednou vyrazili.
Přibližně v půl jedenácté jsme dojeli na Keltskou Salaš, ubytovali jsme se a udělali menší průzkum chaty, kde jsme měli strávit celý týden. Po obědě se vydala omrknout vodní nádrž Horní Bečva. I když bylo původně v plánu pouze prohlídka jejího okolí a zjištění, zda se tam můžeme koupat,
někteří vodě neodolali a ihned se do ní vrhli. Před večeří jsme si ještě udělali procházku do lesa. Turistické značky byly poněkud matoucí, ale zkušený strejda turista se nenechal zmást a neztratili jsme
se. Děti z lesa byly nadšené. Sbíraly borůvky, maliny, jahody. Mlsaly tak dlouho, dokud nebyly celé
fialové.
V úterý, protože sluníčko pálilo už od rána, vydali jsme se do Rožnova pod Radhoštěm na
koupaliště, abychom se zchladili a klouzali na tobogánech. A i když jsme měli nabalené svačiny, rádi
jsme se chodili občerstvit do tamních stánků. Na chatu jsme se vrátili v odpoledních hodinách na
pozdní oběd. A po odpoledním klidu s dětmi, které měly stále energie na rozdávání, jsme se šli projít
do lesa prozkoumat blízké okolí.
Ve středu nás čekal výlet na Bílou do zábavního parku, kde pro nás byl připraven animační
program s tématem Pravěku. Na každé dítě připadl jeden animátor. Instruktoři provázeli děti celým
programem a ty si jejich pozornost velmi užívaly. Odpoledne jsme sbírali v lese dřevo na páteční táborák a připravovali ohniště.
Čtvrteční krásné slunečné počasí nás „vyhnalo“ opět do Rožnova na koupaliště. Zpátky na
chatu jsme přijeli unavení, ale spokojení. Pochutnali jsme si na výborném obědu. Vařili nám chutně
celý týden. Většina z nás potřebovala před večeří odpočívat, protože vodní hrátky nás celkem vysílily.
Poslední den jsme ráno vyrazili na turistickou vycházku na Třeštík. Cestou jsme sbírali lesní
plody a hledali jsme hřiby. Do cíle jsme nedošli, protože se na nebi sbíhaly mraky a my se báli, abychom nezmokli. Navíc jsme byli už vyhladovělí, a proto jsme zamířili zpátky na chatu, kde nás čekala
paní ředitelka. Hned po obědě jsme měli v plánu vyrazit k přehradě, ale přihnala se bouřka. Když
přestalo pršet a vysvitlo sluníčko, měli jsme na programu „bojovku“ v lese. Ale v nejlepším začalo lít
jako z konve. Museli jsme rychle pelášit zpátky na chatu. Přiběhli jsme úplně promočení. Nicméně
jsme to brali sportovně. Ten den se sluníčko už neukázalo. Zmoklo nám ohniště, kde jsme měli opékat párky, ale pan vedoucí, který se o nás během celého pobytu moc hezky staral, slíbil, že nám párky ugriluje v kuchyni. A chutnaly fantasticky
Jménem dětí bychom chtěli poděkovat Magistrátu města Havířov, který nám poskytl štědrý
dar a umožnil tak strávit týden v přírodě na horách v Beskydech, odkud jsme si přivezli spoustu
krásných zážitků.
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