
03/2021 Pobyt v CEV Sluňákov – 8. AB – 14. 6. – 16. 6. 2021 

Centrum ekologických výchov Sluňákov – krásné místo kousek od Olomouce. Třídenní pobyt 

do tohoto kouzelného kraje u nás v Zaalejce již tradičně patří osmákům. Výjezd byl 

naplánován na duben, ale kvůli nepříznivé koronavirové situaci se neuskutečnil a byl 

přeložen na polovinu června. Moc jsme se všichni těšili a doufali jsme, že pojedeme. Hurá! 

Povedlo se. Kromě termínu došlo i ke změně dopravního prostředku. Vlak nahrazen 

autobusem. A toto se stalo asi jediným kamenem úrazu celého pobytu. V pondělí v 6:45 jsme 

se sešli před školou, abychom se pak ve třídách před odjezdem otestovali. Všichni mají jednu 

čárku, můžeme do autobusu. Ale ten nikde. Čekali jsme trpělivě více než hodinu, moc teplo 

po ránu nebylo. Po několika urgencích se autobus objevil v zatáčce, kterou jsme pohledy 

hypnotizovali, a mohli jsme vyjet. Jízda se zkomplikovala ještě 2x – v koloně u Napajedel a u 

Přerova. Na místě jsme vysedali s téměř dvouhodinovým zpožděním oproti původnímu 

plánu. Rychle přemístit kufry z autobusu do místa ubytování a už se nám představují naši 

lektoři pro 8. A a 8. B, kteří nás pozvali na první aktivitu – Kostičky. Následuje ubytování, teď 

se seznamujeme s našimi pokoji a povlékáme si peřiny, tedy ne všichni. Poprvé 

navštěvujeme jídelnu, která nás vítá gulášem s knedlíky. Následuje polední klid. Klid? Naráz 

jsme ožili. Odpoledne nazouváme gumáky a lovíme síťkami obyvatele nedalekého rybníčku, 

pod lupou je pak zkoumáme a snažíme se je pojmenovat podle obrázků, které nám lektoři 

nachystali. Ze všeho nejvíce toužíme bezúspěšně ulovit žábu. Po této venkovní aktivitě 

míříme do budovy, která poskytuje ochranu před slunečními paprsky, a plníme v týmech 

úkoly ekologického rázu. Od 16 hodin můžeme odpočívat, to se nám ale nechce. Energie 

máme na rozdávání. Proto po večeři vyrážíme do nedaleké obce Horka nad Moravou – 

vycházka je spojena s návštěvou místního obchodu. A nanuky jsou naše. Cestou zpět 

přemýšlíme nad večerním programem. Židličkovaná, hádání jmen našich učitelů – tím se 

bavíme. Je čas na hygienu a na spánek. Večerku ve 22 hodin se nedaří dodržet, někteří si mají 

co povídat ještě dlouho po půlnoci.  

 

 

 

 



15. 6. – úterý – čeká nás celodenní výlet do Litovelského Pomoraví. Do batohů skládáme 

svačiny, láhve s pitím, na opékání špekáčky, zeleninu a chleba. Než vyrazíme, čeká nás 

nejdříve aktivita – stavění vorů. Tak toto nás hodně bavilo. Dělíme se na dva týmy – každý si 

podle plánu hledá stavební materiál – 3 pneumatiky (vyfouklé), 3 prkna, 3 vesla, pumpu a 

hromadu provázků. A poraďte si. Podařilo se. Trojce odvážlivců z každého družstva brázdí na 

vorech rybníček a my na břehu jim přejeme, aby se plavba nezměnila v plavání. Připravené 

batohy na záda a od rybníčku vyrážíme do lesa. Několik krátkých zastávek na plnění úkolů, 

jedna delší na opékání špekáčků. Procházíme krásnou krajinou Litovelského Pomoraví – 

chráněnou oblastí, kam nemůže každý. Zdoláváme přírodní překážky, chladíme si nohy 

v čisté, ale hodně studené Moravě. Nasadili jsme v 8. A tak vysoké tempo, že náš lektor 

druhý den přiznal, že ho z naší rychlosti bolely nohy. Návrat o půl čtvrté. Počítáme množství 

štípanců od komárů. Máme zaslouženě odpočívat, opět nám to moc nejde. Co to je vlastně 

odpočinek? V 18 hodin večeře a pak společné aktivity. Hodně sportovní, také si v různě 

velkých skupinkách povídáme. Ve 22 hodin večerka. Úterní usínání kopíruje to pondělní. 

Takže nic moc. Ráno se rychle balíme, uklízíme pokoje, kufry skládáme do přízemí ke vchodu. 

Má přijet 8. C. Trochu jim závidíme, rádi bychom zůstali. Zbývají nám ale poslední aktivity – 

procházka areálem Domu přírody. Obdivujeme Rajskou zahradu, Sluneční horu a další 

nádherné stavby začleněné do krajiny. Po návratu ještě hodnocení celého pobytu, oběd a už 

sedíme v autobusu. Před Zaalejkou vysedáme těsně před 14. hodinou. Pobyt jsme si moc 

užili, budeme rádi vzpomínat. Budoucí osmáci se mají na co těšit. 

Alena Navrátilová 

 


