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První setkání s Aslanem

Už víme, jak na Miraze. Ekluzivní
rozhovor s princem Kaspianem
Dobrý den princi, jak se dnes máte? Jaký
jste měl večer?
Ujde to. Právě jsem se vrátil ze setkání s
vědmou.
Popište našim čtenářům blíže, co se dnes
večer vlastně odehrálo.
Večer jsem se vydal do tábora těch dětí, co
si říkají Lvíčata. Od pana Jezevce jsem věděl,
že někde nad jejich táborem se nachází vědma,
která by nám mohla pomoci v boji s králem Mirazem.
Co jste se od vědmy dozvěděli?
Její řeč byla velice zajímavá. Vyprávěla nám
příběh z dávné minulosti Narnie. Podle této
legendy existuje 7 kouzelných mečů, kdo je
všechny má, ten vládne Narnii.
A kdo je má?
Jeden mám možná já! Druhý má Aslan, jak
jsme se sami přesvědčili. Obávám se, že jeden z
mečů vlastní král Miraz.
A ty zbylé čtyři?
Podle vědmy si je před dávnými časy
přivlastnily síly živlů. aspoň to vyčetly děti z té
věštby, kterou nám vědma předala.
Byl tam Aslan?

Vědma, Aslan, princ Kaspian a Lvíčata

Ano, byl. Konečně se nám ukázal! Už jsem
přestával doufat, že vůbec existuje. Je to taková
bájná postava...
Jak se neoficiální vládce Narnie vlastně
má?
Byl v celkem dobrém rozmaru. Ale on si
vždycky udržuje odstup. Myslím si ale, že i na
něj Lvíčata se svými štíty a odhodláním udělala
dojem. Jenom mám trochu obavu o jeho chrup.
Jeho zuby vypadaly (tedy ještě nevypadaly,
jenom na pohled vypadaly) dost křivě. Asi by si
měl zajít na ortodoncii.
A jaké máte plány dál?
Budoucnost je stále nejistá. Bohužel jsem
stále na útěku. Požádal jsem Lvíčata o pomoc a
tuto noc budu spát v jejich táboře. Doufám, že
tam bude bezpečno.

Záhadná věštba, kterou nám předala vědma

Chcete být králem Narnie?
Tak určitě. Už jako malé princátko jsem si
to přál. Bohužel pak přišel Miraz a všechno
bylo jinak, ale jsem optimista. Věřím ve šťastný
konec, jako to bývá v pohádkách.

Zálesácké dovednosti

Michal a princ Kaspian

ozval úplně stejný zvuk. Možná to byl samec
nebo samice to nevím. Čtvrtá kontrola byla jak
nasekat a nařezat dříví. Pátá kontrola byla s
Vencou jak si postavit přístřešek nebo krytí a
jak se potichu pohybovat v lese. Poslední konBudíček byl normálně v osm hodin, pak byla
trola byla u Jirky jak se zorientovat v lese.
rozcvička. První kontrola byla s princem KasNejvíce se mi líbila kontrola ohně s princem
pianem. Učili jsme se rozdělávat oheň s pomocí
Kaspianem. Když jsem vše dodělal přišel jsem
lupy nebo křesadla. Jako druhá kontrola byla
znovu a podařilo se mi zapálit oheň lupou.
jak neumřít žízní. Moc mě to nezaujalo. Jako
třetí byla zvířátka neboli jejich hlasy (převážně
Lukáš
ptactvo). Když nám Šnek pouštěl zvuk ptáka,
Autor článku rozdělává oheň křesadlem za asiskterý se jmenoval Budníček Menší, tak se

Jak rozdělat oheň lupou, postavit přístřešek
nebo se zorientovat podle hvězd? O dopoledním programu píše Lukáš

tence prince Kaspiana

Bazének napuštěný kvůli nesmesitelnému vedru
měl úspěch hlavně u Bobříků

Odpoledne jsme vyráběli štíty. A moc se nám
povedly

Kvůli tropickým teplotám zasedala programová
sekce v bazénku

