Hledáme meč vody

Prší

vrtulník

Od lampy až ke Cair Paravel. Víme všechno.
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Výprava za mečem vody

Pátrání po meči vody. Náročný a deštivý
den popisují Pevenciovi
Začalo to budíčkem. Dali jsme si rozcvičku
jako každý den. Potom jsme si šli vyčistit zuby
a šli jsme na snídani. Ke snídani byly cornflacky s mlíkem a čajem. Poté jsme si šli zabalit
na jeden den a šli jsme do Nataši (naše vozidlo
- pozn. red.) a Nataša nás odvezla na určité
místo. Šli jsme za řekou Bělá. Z Pramene řeky
Bělá jsme nabrali vodu, která vůbec nebyla bílá
(jak se o ní říká), ale vypadala jako Skřípalův
guláš. Když jsme došli k pramenu, všichni jsme
si mysleli, že už jsme v polovině cesty, ale to
jsme netušili, že je před námi patnáct patnáct

kiláků. Po dlouhé, mrazivé a dešťové cestě jsme
se konečně doškrábali k Masarykově chatě,
která nám trovhu zvedla naději k teplé sladké
palačince. Bohužel Michal s Ivčou zeveleli, že
všichni musíme stihnout vrtulník na Kamenci.
Po zhlédnutí úžasného vrtulníku jsme všichni
pogratulovali Vendy a Marušce k úspěšnému
dokončení mlčenlivé zkoušky tří orlích per.
Poté jsme našli ideální místo k vaření guláše. Při
vaření guláše jsme měli soutěž o nejlepší guláš,
vídeňský nebo maďarský. Podle očekávání
vyhrál vídeňský guláš. Po snědení guláše jsme se
vydali hledat meč vody. Bylo vidět, že bůh vody
nám k této výpravě nepřál. Cestou nás přepadl
ukrutný déšť. Když jsme dorazili k danému

místu, tak nám Michal (velkej) vysvětlil pravidla
boje s Telmaríny, kteří nás bohužel předběhli v
hledání meče vody. Pravidla zněla takto: Telmaríny šlo zabít jen tak, že se jim strhne fáborek,
ale aby to nebylo tak jednoduché, tak každý Telmarín měl u sebe meč, kterým se dalo zabíjet
dotykem. I přes tyto nástrahy jsme meč vody
ukořistili. A potom jsme se vrátili do tábora. A
protože jsme byli všichni unavení, tak jsme šli
spát. A to je konec

Michal, Martin, Adam, Ema

Vídeňský vs. Maďarský
Během výletu se odehrál souboj jako z
dob Rakouska-Uherska
Nebojte se, nečtete retro vydání z dob Franze
Josefa. Souboj Vídeňský versus Maďarský
proběhl během vaření oběda. Měli jsme dva
druhy guláše. Který je lepší? Tříčlenná porota
se nakonec usnesla, že v poměru 2:1 zvítězila
Vídeň. Našlo se však mnoho zastánců dualismu,
kterým na chuti tolik nezáleželo a byli rádi, že
mají něco teplého do žaludku.

Vrtulník přistává

Kulinářský souboj

Bobříci byli z putování za mečem vody hodně
unavení...

Magický rituál na skále Sfinga. Spojili jsme vodu
ze tří řek (Bělá, Zdobnice, Kněžna) a ...

... a v dáli se objevil modrý kouř, kde jsme poté
našli to, co jsme hledali - meč vody, hurá!

Inzerce

Společnost Heduš a spol. nabízí
výrobu dortů na zakázku.
Vyrobíme všechno od tanku po
vrtulník. Ceny výhodné, rychlé
dodání

Nabízím stavbu hrází. Malé,
velké, protipovidňové, bytelné,
dřevěné, od odborníka. Ideálně v
povodí Zdobnice, jinam to mám
daleko. Cena dohodou
pan Bobr s.r.o.

Mladá báječná vedoucí by se
ráda seznámila s odvážným a samostatným Najnijským mužem.
Pouze vážná známost
značka: Aslan s námi
kontakt: 1. husky stan

Profesionální superrychlé laminování. Nabízíme i laminované
mapy, lze je použít mnoha způsoby,
třeba jako deštník. Diskrétní jednání
zaručeno
adresa: El laminator kancl NR 80

