
DofE expedícia 

 

Dňa 21.06.2018 sme ráno vyrazili na expedíciu. 

Začiatkom našej cesty bol hrad Červený kameň. Tam 

sme z Modry prišli autobusom a potom sme sa rozdelili 

na dve skupinky a každý si išiel po svojom. Prvá skupinka 

vyrazila skôr a tá naša až neskôr. Trasu sme mali 

rovnakú.  

Po pol hodine sme začali túto expedíciu našimi krokmi 

do prírody. Kráčali sme vpred s ťažkými batohmi, 

niektoré mali okolo 10/15kg. Táto záťaž nás sprevádza 

celou cestou. Na začiatku bola cesta náročnejšia, 

pretože sme skoro stále išli do kopca, počas toho sa 

nám podarilo nazbierať pár menších odpadkov. Dávali 

sme si aj krátke prestávky, počas ktorých sme si aspoň 

na chvíľku dali dole batohy. 

Dostali sme sa až na Sklenú hutu, kde sme stanovali na 

cvičnej expedícii. Tam sme si dali dlhšiu prestávku 

a počas nej sme nazbierali množstvo odpadkov. Bol tam 

altánok a okolo neho bolo celkom dosť odpadkov. Tak 

sme ich spoločne pozbierali. 

 

 

Pokračovali sme ďalej v ceste, v ten deň 

bolo teplo a dusno čo nám trochu 

prekážalo avšak zvládli sme to 

a s dostatočnou pitnou zásobou vody 

sme sa dostali až do nášho cieľu. 

Amonova lúka bola krásna, bol tam 

altánok, veľké ohnisko a priestor pre 

stany, ktoré sme si tam založili. 

 

 

 

 

 



Bolo tam tiež zopár odpadkov, ktoré sme pozbierali. Ako sme 

prišli zložili sme oheň a rozložili stany. Potom sme si urobili 

teplý obed/večeru. Opekali sme si špekačky a mali sme aj 

encián a oštiepok, ktorý sme si opiekli na malej panvičke. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Neskôr už najedení sme oddychovali a spoločne sme sa 

rozprávali. Išli sme na lúku, kde sme si našli kamaráta  

 

 

 

Zdanlivo krásna obloha sa na večer premenila na veľkú vojnu oblakov a začalo sa blýskať 

a hrmieť. Neskôr sa úplne rozpršalo a začala búrka. Rýchlo sme zobrali stany a premiestnili 

sme ich na bezpečnejšie miesto. Schovali sme sa pod altánok a do stanov. Tam sme 

pozorovali ako prší a potom sme išli spať. Boli sme unavený po tejto túre. 

 

           



Dňa 22.06.2018 sme sa ráno zobudili. 

Naraňajkovali sme sa a postupne sme sa zbalili, 

poskladali stany, ktoré boli celkom mokré z toho 

dažďa. Mali sme ešte zapálený oheň.  

Ako sme boli už na odchode, prišiel tam jeden 

človek – muž, ktorý sa tam usadil a tak sme mu 

ponúkli, že či by nechcel využiť ešte ten oheň. 

Prijal to a prišiel k nemu a ohrieval sa pri ňom, 

sušil si aj ponožky. Rozlúčili sme sa s ním a odišli 

ďalej. Po ceste sme našli aj veľa hríbov, ktoré sme zbierali. Chodili sme po kopcoch, skalách, 

cez lesné malé cestičky sme sa predierali cez vysokú trávu až sme sa dostali na Jahodník.  

Tam sme si dali prestávku s pocitom, že sme už 

skoro v našom ciele. S úsmevom sme sa už 

chceli dostať do cieľa. Boli sme čoraz bližšie 

a bližšie k vytúženému cieľu. Nakoniec sme sa 

dostali na Smolenický zámok.   

 

Boli sme v cieli a boli sme šťastní, že sme už 

konečne tam. Táto expedícia bola síce 

vyčerpávajúca, namáhavá a nie vždy to bolo 

ľahké, ale zvládli sme to a každý sa v niečom 

svojom prekonal a tak získal novú skúsenosť, 

za ktorú sme vďační. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


