7. oddíl Rysové
Středisko M. Seiferta
Beroun

14. 1. 2017 sobota

Výprava na Brdské Hřebeny
I přes mrazivé počasí jsme se odvážili vyjít do přírody.

Na výpravu jeli: Zuzka, Jitka, Bagr, Banán, Psp, Kiki, Kryštof, Martin, Šimon a Já
s Andy.
Vlakem jsme jeli do Dobřichovic a dále pěšky po modré turistické trase na vrcholy
Hřebenů. V okolí Berounky bylo sněhu poskrovnu, ale jakmile jsme se dostali pod
vrcholy Hřebenů, sněhu rapidně přibylo. Naším cílem byla vyhlídka Hvížděnec. Jako
první vylezl na vyhlídku Šimon.

Na vyhlídce jsme se pokochali výhledem a potom jsme šli hledat místo, kde bychom
rozdělali oheň. Snažil jsem se najít takové místo, aby nás nikdo neviděl. Takže jsme
šli poměrně daleko od turistické cesty. Našli jsme krásný flek, bylo tam závětří a
nedaleko skvělá zásoba suchého dřeva.

Okolo se začali vršit kupky dřeva. To
se většina snažila složit zkoušku do
odborky táborníka. Jednou z podmínek
pro odborku je totiž rozdělání ohně na
sněhu a uvařit čaj.
Nakonec se to podařilo jen
Šimonovi. Gratuluji mu ke splnění
zkoušky. Zuzce, Jitce a Kiky se to také
podařilo, ale byly ve třech, protože
zkoušku nedělaly. Zuzka již odborku
má splněnou a Jitka s Kiki si
chtěly rozdělání ohně vyzkoušet.

Rozdělal jsem užitkový oheň, kde se
mohli všichni ohřát nebo upéct buřta.

Pak přišla nějaká skupina skautů z
Prahy k nám, aby se ohřáli. A vzápětí
zase utíkali dál. Pak další skupina a za
chvíli další. Od poslední skupiny jsme
zjistili, že tam mají nějakou hru a
mysleli si, že máme stanoviště pro
jejich hru. Takže tolik k tomu, jaké
jsme našli krásné odlehlé místo.Po
zamaskování ohnišť jsme už museli na
vlak do Řevnic. Nebylo to sice daleko,
ale první vlak, se kterým jsme chtěli jet
do Berouna jel, když se ještě Bagr
snažil sjet kopec na igelitce a další vlak
jsme málem také nestihli. V Řevnicích
už jsme museli klusat, abychom ho
stihnuli.

Výprava byla skvělá. Krásná
procházka nádhernou zimní přírodou a
se správnou partou je vždy
nezapomenutelná. Moc děkuji všem,
kteří šli na výpravu. Budu mít opět
další hezké vzpomínky.
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