
VÁNOČNÍ LOVĚTÍN 

MICKEYHO KLUBÍK 
16. – 18. 12. 

 

Vánoční výpravu jsme tradičně strávili „doma“ na Lovětíně. 

Po příjezdu na základnu jsme se rozdělili na dva týmy – Goofyho tým a Sněžné kuličky. Tyto 

dva týmy spolu pak zápolily v Mickeyho úkolech. Mickey Mouse 

s kamarády chystali Vánoce v klubíku, a potřebovali s tím pořádně pomoct. 

Samozřejmě nás cestou provázel věrný kamarád Ouško, kterého jsme si 

vždy přivolali, a vydal nám myškavěci. 

Prvním úkolem bylo poznat Mickeyho kamarády 

z klubíku. V okolí základny byly rozmístěné jejich 

obrázky u svítících lahví. U každého kamaráda byla 

navíc schovaný tajemný vánoční předmět.  

Nato jsme zdobili „vánoční stromeček“ – vedoucího týmu jsme oslepili 

šátkem, a následně na něj děti z druhého týmu věšely ozdoby v podobě 

lepíků. Nakonec jsme spočítali, kolik ozdůbek který tým pověsil, a výsledek 

se lišil o jednu jedinou ozdobu. 



Večer jsme zvládli ještě jeden Mickeyho úkol, a to poznávání vánočních písniček v karaoke 

verzi. U některých jsme se pořádně zapotili, Zdenda s Přemkem vánoční songy těžko 

rozdýchávali (protože jsou prostě všude), ale přežili jsme       

Dál jsme si zahráli na zmatek, kdy si skupiny vybraly písničku, a naráz zakřičeli každý jedno 

slovo. Poznat písničky bylo fakt těžké, a povedlo se to jenom několikrát. 

Sobotní ráno jsme zahájili výbornou palačinkovou snídaní. Dále jsme se 

pustili do Micekyho úkolu ve sbírání vánočních ozdobiček. Týmy štafetově 

vyrazily, aby si nasbíraly co nejvíce ozdob. Ty jsme pak pomocí tajné 

myškavěci (pastelky a fixy) ozdobili. Ozdobičky 

byly opravdu nápadité. 

Po výrobě ozdob jsme pomohli Ježíškovi 

v roznášení dárků. Dostali jsme schránku 

s dopisy a podle toho, co jsme si přečetli, jsme 

nanosili dárečky pro holky, kluky, babičky, dědečky, maminky a 

tatínky.  

Pak jsme si šli na chvilku zařádit do sněhu. Na pytlích, bobech, lopatách i saních jsme se svezli 

na nedalekém kopci. Po chvilce jsme byli na kost zmrzlí, ale 

radovánky jsme si užili. 

Po obědě jsme tradičně zašli nakrmit zvířátka do krmelce. Cestou 

zpátky nás čekal poslední Mickeyho úkol, a to nasbírání dárkových 

poukazů pro nás za odměnu za dobře vykonanou práci. Poukázky 

jsme si museli nanosit poslepu. Každý majitel poukázky pak pod stromečkem mohl očekávat 

sladkou odměnu. 

Zbytek odpoledne jsme strávili vyráběním svíček ze včelího vosku a zdobením vánočního 

stromečku. Svíčky i stromeček se nám moc povedly. Ještě před večeří jsme zvládli minutovou 

hru – sérii náročných úkolů, na které každý účastník měl jen jednu 

minutu. 

Po večeři nás už čekala Ježíškova návštěva. Pod stromečkem každý 

našel nějakou drobnost. A na závěr jsme si připravili 

Silvestrovskou oslavu s přípitkem v podobě dětského šampáňa, 

spoustou dobrot na stole a hudebním podkresem. 

V neděli jsme už jenom sbalili, poklidili a vydali se strávit poslední adventní neděli k rodinám. 


