Ukradli jsme Méďu!

Bráníme náš tábor

Čištění Zdobnice a tajemné
nálezy

Od lampy až ke Cair Paravel. Víme všechno.
9. 7. 2015

Pravda o akci Méďa

Akce Méďa z trochu jiného pohledu.
Píše velitel přepadu Jirka

Před soumrakem jsme dosáhli místa našeho
spaní a děti začaly zvelebovat své nocoviště.
Ani zde se chlapci před děvčaty úplně nevytáhli. Nejdříve si popletli barvy tyčí s dírami
Tak a teď, jak to bylo doopravdy. Okolo
a když se jim konečně podařilo zasunout je na
páté se schromáždila skupina deseti dětí před
správná místa, dali plachtu naruby a ještě o
chalupou. Jednalo se o „elitní“ tým nejstarších
180° obráceně. Po výborné Dominičině kaši z
dětí a jejich milých vedoucích. Chlapci celou
těstovin s konzervami, které prý byly z masa,
cestu machrovali, jak se dostanou k méďovi,
se děti uložily ke spánku. Přesně o patnáct
ukradnou spoustu vlajek a poperou se s hlídminut později, tedy okolo jedné ranní se všichni
kou. Možná si vážně akci představovali jako
probudili a začali se chystat na přepad. Už to
procházku růžovým sadem nebo chtěli jen
zapůsobit na Vendy s Maruškou, které se celou rozhodně nevypadalo, jako před několika hocestu smály a červenaly vzadu. Vedlejším cílem dinami na chatě. Všichni se třásli zimou nebo
dřepovali. Dokonce i největší frajeři se báli
akce bylo přepadnout telmarínského vojáka a
získat důležitou informaci. Ten je ovšem obala- a snažili být vzadu. Akorát Vendy se pořád
smála na půl lesa. Přiblížení k táboru probělo
mutil a po nekonečném náhánění a mučení
špinavým spodním prádlem a fyzickém násilím bez problému, pominemeli špatné odbočení
do řeky, které vymyslel jeden nejmenovaný
děti hledaly neexistující košík s houbami.
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vedoucí v maskáčích. K útoku by bylo lepší
se snad nevyjadřovat. Po vběhnutí do tábora
nastal chaos a panika na obou stranách zdi.
Medvídka se všichni báli vzít, nakonce však
byl odnesen. Vojtu jsme museli k vlajce dokopat a poté ho nutit k úniku. Ostatní frajeři a
slečinky jen zmateně běhali po táboře. Je zajiímavé, že do druhé akce asi o hodinu později
se nikomu nechtělo. Nakonec se skupinka tří
dětí a dvou instruktorů rozhodla útok opětovat.
Asi padesát metrů od tábora se ale zalekli
baterky a zbaběle utekly, což považuji a zradu
a srabáctví. Ovšem když došli do tábora, frajeři
už vesele machrovali nad slečnami, co všechno
se jim povedlo, jak se za ně porvali a poté
nepozorvaně utekli. Akorát Vendy se pořád
smála.
Jirka

Dobrodružství - noční přepad starších

Akce méďa z pohledu účastníka-Michala
Začalo to tak, že jsme si zabalili na jeden den,
poté jsme vyrazili, ale nejdříve jsme šli hledat
telmarína, aby nám řekl, kde je princ Kaspian.
Nejdříve nám tvrdil, že je houbař a že neví, kdo
to je princ Kaspian.
Proto jsme ho začali „mučit“, Vašek si z nohy
sundal tři dny staré ponožky a zavázali jsme
mu tkaničky z obou bot dohromady, poté nám
řekl, že v sobotu v 17:30 v Pěčíně u kostela se
něco má dít. Tak jsme ho pustili a šli jsme si
postavit stan v lese, abychom mohli napadnout
hvězdičku.
V noci ve 2:00 jsme vstali a šli jsme asi
hodinu a 30 minut. Měli tichý poplach, protože
nás slyšeli, jak se plazíme, potom jsme tam
naběhli. Jirka a Vašek vzali medvídka a Martin
s Vojtou ukradli vlajky. Potom jsme šli spát.
Ráno jsme se vzbudili a zbalili jsme si a jeli
jsme Natašou do tábora.
Michal

Starší cestou na přepad přepadli telmarínského vojáka. Informace o Kaspianovi nechtěl prozradit, tak došlo na vášovy postarší ponožky (vidíte na obrázku). Pak už povolil...

Rozhovor o noční operaci “Méďa”
Vojta vyzpovídal členy noční akce.
Co si myslíte o cestě do naší skryté
základny?
Martin: Cesta byla velice krátká, ale batohy
velmi těžké.
Vašek: Zbytečně prodloužená (prý Jirkou).
Jak byste zhodnotili večeři?
Martin: Večeře byla výborná a rychlá.
Vašek: Velice nechutná.
Jaký máte názor na Jirkovu taktiku?
Martin: Jirkova orientaci v prostoru je velmi

špatná.
Vašek: Až na malé nedokonalosti dobrá.
Jaký je tvůj názor na kradení vlajek a
méďy.
Vašek: Super zábava.
Jak by jsi zhodnotil akci jedním slovem?
Vašek: Dokonalá.
Vojta Posilnění před přepadem
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Proměnlivé dopoledne a polední klid

A co se dělo v táboře? O tom píše
redaktorka Papája
Budíček byl, jestli se nepletu v 9:00. Vzbudila
se polovina tábora, vůbec jsem něvěděla, kde
jsou ostatní, ale pak jsem si vzpomněla, že jsou
na přepadu. Celé dopoledne jsme měli „volno“.
Hráli jsme různé hry. Buď jsme hráli přehazku
nebo s Joziš hry, jako jsou Země, město, nebo
různé hry s papírem a tužkou. Potom Matěj
zařval „POPLÁÁÁCH!“, protože do tábora
seběhli Slatiňáci. Myslela jsem, že se budeme
prát, ale když přiběhli, zastavili se a jen jednomu došlo, že musí krást praporky, ale Lea ho

chytla. Nakonec jsme je všechny pozabíjeli a
oni odešli. Nikdo nic neukrad.
Bylo to proměnlivé dopoledne, protože si
počasí dělalo, co chtělo, třeba minutu pršelo,
potom pět minut svítilo slunce a pořád se to
měnilo. Na konci dopoledního programu přijeli
ostatní z přepadu. Přivezli nám MEDVÍDKA
a dva praporky. Všichni byli strašně unavení, a
proto celý polední klid prospali. Ti, co nespali,
si našívali znaky na košili nebo triko.
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Papája

Méďa se dopoledne zabydloval v táboře

Dobročinné odpoledne a učený večer

Odpolední program - čištění Zdobnice,
záhadné nálezy a večerní odbornosti
Po poledním klidu jsme vyrazili na
dobročinnou akci, čištění Zdobnice. Našli
jsme spoustu odpadků, co kde zanechali v
přírodě. Například kusy kovových předmětů,
plasty, papíry atd. Ale našli jsme i podivnější
věci, třeba mrtvolu, která se nejspíš jmenovala
A.M. neboli Adam Maldr. On tam měl spoustu
svých věcí, jako jsou lopaty, brašna se zkumavkama a co bylo nejzajímavěšjí, našli jsme
jeho deník, a v něm bylo jeho psaní o existenci mimozemšťanů nebo jak psal UFO. Četli

Krutá noc

jsme si ho a zjistili jsme, že jsou tam pověsti
o Orlických horách, které obsahují zmínku o
UFO. Také tam byla mapa ukazující body, kde
jsme něco měli najít, ale to jsme se rozhodli,
že uděláme další den. Večer jsme se rozdělili
po odbornostech, což jsou SPOJAŘ (Edmund),
KUCHAŘ (Zuzana), ZDRAVOTNÍK (Lucinka), PRŮZKUMNÍK (Petr), a šli jsme se
učit.
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Fotka záhadného nálezu, zřejmě se jedná o tělo
Adama Maldra, jehož záhadný deník ležel opodál

Papája

Osmisměrka na
cesty
Najděte tato slova:
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V noci nás vzbudili na tichý poplach. Všichni
jsme byli připravení na postelích, všichni
se klepali zimou a pořád nic. Nakonec nám
řekli, že můžeme jít spát. Druhý den jsme se
dozvěděli, co se dělo. Byli to průzkumníci z
Hvězdičky. Ale ještě před tichým poplachem
byl hlasitý poplach, hlídka zařvala poplách
a všichni okamžitě vyběhli ze stanů a začali
utíkat a chytat. Nakonec jsme je všechny pochytali. Za celou noc nám ukradli pět praporků.
V táboře nás bylo málo, protože ostatní byli
na Slatině. Ti, co byli na Slatině, přinesli medvídka. Když šli přepadnout.
Zajímavost z přepadu starší skupiny: když
Vendy utíkala s praporkem, za ní běželo spoustu děti, viděla špatně a bežela a spadla do
kompostu.
Vašík

Maruška a Elisa

Další fotky z čištění Zdobnice

Vašek něco našel... Ukázalo se, že to byl deník AM,
plný informací o mimozemšťanech

Tohle všechno jsme nasbírali

Nakonec jsme potkali pana Bobra, který stavěl hráz

