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ZOPAKUJEME SI ÚČATNÍKY: 

KUBA

JANČA

KÁJA



JAKUB BÁRTA

Kuba byl náš hlavní 
organizátor. Zařídil 
nám přespání a 
vybíral peníze. Je 
mu 14 let a s DofE
začal, protože 
doufal ve sebe 
zlepšení.



KAROLÍNA ČERNÁ

Kája byla naše 
navigace. Měla u 

nás na starost 
trasu a mapu. Je jí 

17 let a s DofE
začala na 

doporučení 
kamarádky.



Anna Ondřichová

Anička byla naše 
kuchařka. Uvařila nám 
přesně dvě teplá jídla a 
čajík. Je jí 14 let a s DofE

začala, protože to 
vypadalo jako super 

zábava.



Lenka Jenčíková

Lenka alias já. 
Na mě 

připadla 
starost o 

prezentaci. Je 
mi 17 a s DofE
jsem začala, 
abych sama 

sobě dokázala, 
že na to mám. 



Lucie Setnická

Lucka byla 
naše 

zdravotnice. 
Měla na 
starost 

lékárničku a 
s ní naše 

zdraví. Je jí 
14 let a s 

DofE začala 
díky své 

třídní 
profesorce.



Jana Novotná

Janča byla náš 
fotograf. Celou 
cestu fotila a 

nesla 
fotoaparát.je jí 
19 let a s DofE
začala, protože 

se chtěla 
překonat a 

dotáhnout to do 
konce



Roman Bystrakov
Roman byl zásobitel naší 
expedice. Nakoupil jídlo a 
rozdělil ho mezi nás. Je mu 

14 let a s DofE začal, 
protože to byla  kvůli nové 

příležitost.



Naše cesta je jasná. 
Vyrážíme z Kostelce 

nad Labem, uděláme 
okružní cestu, 

přespáváme ve Staré 
Boleslavi a druhý den 

se oklikou vracíme 
zpět. Naším cílem 
jsou fotky a foto 

příběh.

NAŠE CESTA



Začínáme srazem v 
Čakovicích v Praze 19.10. v 
sobotu ráno. Autobusem 
popojedeme 20min do 
začátku naší trasy do 
Kostelce nad Labem.



Trasu začínáme a hned 
nacházíme značku. Pěkně po 

červené. Nejdříve vyjít z města 
pak přes most a dál podél cesty. 



Poté projdeme 
kousek lesem a 

kousek po silnici. Po 
dalším odbočení se 

dostáváme do lesa. Z 
lesních cest vyjdeme 

rovnou do Staré 
Boleslavy, na jejímž 

konci nás čeká 
Houšťka naše 

ubytování. 



Druhý den po snídani se znovu 
vydáváme na cestu nejdříve menší 

alejí a městem po modré. Pak už je to 
jednoduché, jdeme stále po pěší cestě 
vedle řeky. Trasa je krásně upravená a 

po pár hodinách jsme již v cíli naší 
cesty opět v Kostelci nad Labem.



A tak jsme šli



Prvně odpočívali



Po druhé



Jsme stále děti a neodoláme hřišťátku 



Dost hraní jdeme dál



Klapka: Zastávka po třetí



Po čtvrté



Ale to už jdeme Boleslaví



A další hřiště





Jsme zde



Jdeme vařit





Čas na čajík



Trocha hraní před spaním



To už je ráno? Jdeme snídat



A jdeme dál a dál



Mňam je tu oběd





Poslední zastavení a naše kapela



Docházíme, odjíždíme!!



Přesně ve 4 se zavírají 
dveře autobusu v 
Čakovicích a naše 

expedice končí. DofE
pro nás ale právě 

začíná.



Ještě pár společných fotek





Co nám tato expedice dala a ukázala?



Úsměvy a smích



Kdo je největší



Přírodu



Jak jsme si pomohli



A přátele


