Jako každý rok tak i tento jsme zamířili na naší nejmilejší výpravu, to
jest na „Vánoční výpravu“ na Kvildu. My, co jsme jeli s Jardou, jsme se sešli
na Vltavě v 16:00 hodin. Vyrazili jsme autem novým zeleným fordíkem
půjčeným od Jardy z
práce na Kvildu.
Cesta trvá asi
tak hodinku a byla
poměrně dobrá. Od
Sloupu už byla na
silnici souvislá vrstva
sněhu. Když jsme
dorazili na Kvildu,
nebyli jsme tam první.
Už tam čekali Honza
s Pipi. Přivítali jsme
se, odemkli a vešli dovnitř.
Nosili jsme všechny věci s auta a mezi tím, se postupně začali sjíždět
další děti. Všichni
jsme se ubytovali a
sešli jsme se v jídelně,
kde byla večeře.
Po večeři se vybralo
jídlo a rozdělili jsme
se do třech týmů
Jeden tým se
jmenoval „Hul
sněhul“, další „Pípojd
sněhul“ a další dvě se
jmenovaly „ Modrý
sněhul“ a podlesní se jmenoval „Bláťák sněhul“.

Poté se hrála hra „Empatie“. Cílem této hry bylo zjistit, kdo si tipne
nejvíce správných věcí, jako si myslí všichni ostatní. Jarda třeba řekl „Barva“
a našim úkolem bylo napsat takovou barvu, o které jsme se domnívali, že jí
napíše i co nejvíce ostatních hráčů. Bylo to skvělé, většina hráčů prokázala
své empatie a dobrý
odhad. Jen Pepin a
ruda se zpočátku moc
nechytali. Vyhrála to
Tomova družina, což
je Pípojd sněhul.
Poté, co se hra zapsala
do hodnotící tabulky,
jsme se sešli na
promítání filmu. Letos
nám Jarda vybral
vánoční film „Vánoční
hvězda“. Film se nám velmi líbil. Děj byl o tom, jak přišel na svět Ježíšek, a
jaký úkol v něm sehrál oslík a ostatní zvířátka. Byli tam i dost vtipné scénky,
u kterých jsme se docela dost nasmáli.
Když film skončil, všichni jsme byli plni očekávání na další den a těšili se
hlavně na bobování. Tak jsme šli všichni na hygienu a pak už spát. Večer
jsme si ještě chvíli povídali a mi velcí jsme měli poradu. Potom jsme už taky
zalehli, abychom byli na zítřejší Ježčí štědrý den jaksepatří odpočatí.

Ráno jsme vstali
okolo 9:00 hodiny.
Šli jsme do jídelny,
kde jsme si zahráli
hru „Ukradni ježkovi
bodliny“.Byla docela
akční a všem se
líbila.

Poté následovala snídaně, ke které byly v buchty a mazance a čaj. Po
snídani byl čas, při kterém jsme si vyčistili zuby a připravili se na bobovačku
venku.
Sešli jsme se
všichni venku s
bobami a dalšími
vybavením na
bobování a hned jsme
vyrazili na svah.
Všude bylo hodně
sněhu. Sjezdovka byla
dost upravená a tak
nám to na bobech
pěkně svištělo.
Vydrželi jsme bobovat celé dopoledne až do 12 hodin. Některým bobařům se
samozřejmě podařili určité karamboly, ale nikomu se nic nestalo.
Pak jsme vyrazili
zpět do chaty.
Převlékli jsme se, šli
jsme opět do jídelny,
kde už na nás čekal
výborný obídek. Měli
jsme opravdu skvělou
kuřecí polívčičku,
kterou nám uvařili
naše kuchařky
z Plzně, ale i z Budějc
a samozřejmě Katka.
Potom jsme měli jako hlavní chod, knedlo, vepřo, zelo, kde se každý nadlábl
a to opravdu velmi. Všem nám moc chutnalo.
Poté, následoval poledni klid. Každý se někam natáhl a odpočíval.
Polední klid ovšem netrval dlouho a za chvíli jsme se opět všichni sešli
v jídelně.

Začali jsme si vyrábět lodičky z ořechů. Každý si vyráběl lodičku ze
svého oříšku a svíčičky dle své fantazie. Někdo experimentoval a vyráběl lodě
z několika svíčkami a zaléval to voskem. Naštěstí se nikdo nepopálil a lodě
vyšly úplně dobře.
Najednou se z
kuchyně vynořil Fany
s hrnečkem plným
roztaveného olova. Do
hrnce naplněného
vodou, který jsme už
předtím přistavili začal
olovo postupně lít.
Dělalo to takové
pšoukavé zvuky, to jak
olovo rychle chladlo. Byl to také jeden ze starých vánočních zvyků. Každý si
pak mohl jeden výtvor vzít domů, aby mu připomínal dnešní den.
Následovala hra, která byla velmi týmová a jmenovala se „Dvojčata“.
Úkolem týmu bylo,
vytvořit dva naprosto
totožné lidi zkrátka
dvojčata. Hru
vyhráli Mates
s Řízkem, kteří si
namalovali kníry a
stejně se oblekli a
říkali si Ivan a Ivan.
Sešeřilo se, a
tak jsme vzali jídlo a
dárky pro zvířátka,
prskavky a svíčky a vyrazili jsme opět ven. Šli jsme tentokrát opačným
směrem. Brodili se vysokým sněhem, až jsme vešli do lesa na druhé straně,
než je sjezdovka.

Tam jsme ozdobili stromeček pro zvířátka a zapálili prskavky. Jarda
zahrát na kytaru tradiční Ježčí vánoční písničku „Jidáš“ a zazpívalo se pár
koled. Dali jsme dárky zvířátkům pod stromeček a vrátili jsme se zpět stejnou
cestou.
Do chaty jsme dali
vypálené prskavky,
svíčky a další věci a
vzali si boby a
vyrazili jsme na
sjezdovku. Noční
bobovačka hurá!!
Na Svahu jsme
to pořádně rozjeli.
Každý měl baterku a
někteří jezdily i demoliční derby. Dole v dojezdové ploše Jarda s Tomem
ještě umístili naše červené majáky, aby všichni věděli kam své stroje mířit.
Jezdili jsme asi půl hodiny a pak jsme se celí zmrzlí vrátili do chaty. Rychle
jsme se převlekli a celí natěšení na Ježíška čekali na zvoneček.
Netrvalo
dlouho a zvoneček
zazvonil. Všichni se
seběhli dolů a vběhli
do krásně osvícené
společenské
místnosti. Tam už
byli dárky a
rozsvícený vánoční
stromeček a také
hostina. A tak jsme
se po úvodních
Jardovo slovech všichni pustili do jídla. Každý nejprve musel sníst tři
chlebíčky, než se mohl post pustit do sladkostí a brambůrků, oříšků a dalších
věcí.

Potom se konečně začali rozdávat dárky. Každý vždycky přešel ke
stromečku a rozdal svoje dárky všem, co měl. Začalo se taky hrát oddílové
Bingo. Tento rok opravdu o výjimečné ceny, a to o speciální bobovací lopaty.
Vítězem se stal
Davídek, Dominik a
Ema.
Pak se opět
rozdávali dárky a jedlo
se o sto šest. Z dárků
musíme, kterých letos
bylo poměrně hode
nesmím zapomenout
například na speciální
kalendáře, které
rozdával Tom a pak také oddílový dárek nůž poslední záchrany v kartě, který
se dá nosit v peněžence od Jardy a od oddílu. Jinak každý něco přivezl a
všichni byli spokojení, protože nebyl nikdo, kdo by nic nedostal nebo
nepřivezl.
Pak jsme se opět oblékli do teplého oblečení a vyrazili ven na naší
každoroční Ježčí půlnoční. Měli jsme klíče od Kvildského kostela a tak jsme
vešli dovnitř a usadili
se do lavic. Jarda hrál
na kytaru a zpívali
jsme koledy. Jarda
nám pak ještě přečetl
několik moudrých
slov a příběh.
Nakonec jsme ještě
šli uctít Ježíška v jeho
Betlému a tajně si
přáli nějaké skromné
přání.

Pak jsme se vrátili, převlékli se a odstartovala se Velká ježčí hra to jest
filmový kvíz jako
každý rok. Letos ho
Jarda přejmenoval na
„Televizák 2018“.
Každý si rozebral do
svého týmu nějakého
dospělého a začalo se.
Otázky byly
velmi nemilosrdné a
složité. Naštěstí naší
pamětníci toho hodně
věděli a tak si každý
tým vedl dobře. Nakonec to skončilo velmi nerozhodně a vyhrál Řízkův tým.
Po této aktivitě, která končila něco málo po půlnoci jsme všichni šli do svých
postelí, kde jsme usnuli a vzpomínali jsme na krásné zážitky z tohoto dne.
Rádcové s vedoucími ještě chvilku poseděli a radili se něco kolem tábora a asi
za hodinku se také vydali do hajan.

Hned jak nás Jarda vzbudil, což bylo asi kolem deváté hodiny, jsme šli
všichni do jídelny. Po
chvilce přišli i naši
rádcové a vedoucí celí
rozespalí.
Udělali jsme
kruh s židlí a Jarda
nám vysvětlil novou
hru - rozcvičku. Hra
se jmenovala „Volné
místo ve vlaku“. Šlo o
to, že v kruhu byla
jedna volná židle a na
ostatních seděli hráči.

Jeden hráč stál uprostřed, jeho úkolem bylo sednout si na volnou židli.
Nebylo to ovšem tak lehké. Ostatní hráči si přesedávali dokola a nedovolili
mu tam sednout.
Tato hra se nám
velmi líbila.
Po ní
následovala snídaně.
K snídani byly opět
mazance, buchtičky
a zbytek cukroví ze
včera.
Po snídani jsme
se teple oblékli a
vyrazili se sáňkami
na svah. Šel s námi
Fany a Jarda zůstal v ještě chvíli v chatě, aby dodělal ještě nějaké věci.
Jako včera tak i dnes to jezdilo skvěle. Možná ještě lépe, protože
sjezdovku nám projeli a utáhli rolbou. Užili jsme si hodně srandy a hlavně
sněhu.

Jarda za chvilku dorazil na svah a přinesl plný koš na sváču. V koši byly
buchtičky a také dobrá jablíčka od Emy. Protože už byl čas oběda, vydali
jsme se zpět k chatě a cestou se ještě zastavili na zahradě, kde vypukla
pořádná koulovačka. Plzeňáci mezitím odjeli domů, protože chvátali.
K obědu byl
výborný, skvělý,
nefalšovaný, ježčí
buřtguláš. Všichni
jsme se hodně
nadlábli. Jako předkrm
byl ještě zbytek
polívčičky a někdo si
dal i knedlík se zelím.
Po obědě jsme
šli všichni na pokoj, a
začali si balit věci. Také jsme uklidili pokoje a všechny věci jsme si snesli
dolů. Ve společenské místnosti jsme ještě pustili naše lodičky, které jsme
včera vyrobili a samozřejmě udělali několik fotek.

Museli jsme také odnést odpad a proházet cestu ve sněhu před barákem,
abychom mohli vyjet s autem.
Poté už se
začali sjíždět rodiče a
tak jsme se pomalu
loučili a rozcházeli.
Domluvili jsme se na
středeční tvořící
oddílovku a popřáli si
hezkou adventní
neděli. Pak jsme ještě
museli všechno
douklidit a pak my,
co jsme jeli s Jardou,
jsme se naskládali do forda i s věcmi a vyrazili domů. Výprava se opravdu
hodně povedla, Už se těším na příští rok.

