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

O náročné noční akci pro starší a insrtuktory píše krátce Lukáš
Nemám tušení, v kolik jsme nastoupili do
Nataši. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Poté,
co jsme ušli asi 3 km nás znovu nabrala Nataša.
Pak nás zastavila celní kontrola a popravila
naše instruktory. Neměli jsme mapu!
Naštěstí jsme potkali Dejva s kterým jsme
došli k farmářce. Tam jsme ovečkám nalili vodu
a vysloužili jsme si večeři. Nastoupili jsme do
Nataši a jelo se. Pak mě vysadili a Ema šla se
mnou. Pak nás dohonil Martin a David.
Nakonec jsme došli. Pak jsme kradli meč . Pak
jsme už jeli natašou domů.
Lukáš

Jedním z úkolů bylo přelít vodu z lahve do ešusu
pouze pomocí provázků...

Nebesák z pohledu účastníků

Krátký rozhovor s Martinem (letošním
vítězem) a Papájou

1) jaký byl podle tebe závod?
M: Závod byl dlouhý a slunečný.
2) Jaká kontrola byla podle tebe nejlepší?
M: Hod na cíl
3) Tak co, Martine, jaká kontrola byla nejhorší?
M: Botanika. Fůůůj, zakázal bych jí.
4) ztratil ses?
M: Jo, jednou, běžel jsem na druhou stranu.
5) Předběhl tě někdo?
M: Ne, ale pokoušel se o to.
6) Připadalo Mácovi divný, když jsi na
předposlední kontrolu doběhl druhý a vyběhl na
začátku poslední?
M: Jo

1) Ahoj Papájo, jaký byl podle tebe závod?
P: Byl dobrej, ale zdálo se mi, že bylo moc
kontrol...
2) Jaká kontrola byla nejlepší?
P: Knoflík
3) Jaká byla nehorší?
P: Hod na cíl, protože jsem nic netrefila.

Někteří běželi celou cestu, někteří šetřili síly na
kontroly...

Instruktoři zase vztyčovali vlajku na stožár, který
stál uprostčed kruhu, kam nesměli vstoupit

Stupně vítězů

Kategorie M
1. místo
Adámek (57 bodů)
2. místo
Pavlík (51 bodů)
3. místo
Vašík (50 bodů)

Kategorie S
1. místo
Martin (116 bodů)
2. místo
Vendy (86 bodů)
3. místo
Vašek (77 bodů)

Finská stezka, překážka zvaná X

rubrika RETRO/VZPOMÍNKY BÝVALÝCH HLAVNÍCH VEDOUCÍCH

Narnie 1997

Na rok 1997, kdy jsme si naposledy hráli Na zimním táboře jsme bojovali se zimní
královnou, museli jsme jí zlomit hůlku a byla
na Narnii, vzpomíná Tomy
Lvíčata byla v Narnii již v roce 1997. Skoro
nikdo z Vás si to asi nepamatuje, ale Tomy
ano. Bylo mu 12 let a moc se mu to líbilo. Na
výpravách jsme měli družinky vždy po čtyřech,
podle dětí z Narnie – starší kluk byl Petr, starší
holka Zuzanka, mladší holka Lucinka a mladší
kluk Edmund. Poznali jsme tak spoustu nových
kamarádů starších i mladších. Na jednu z bojovek jsme si každý vyrobili papírové zvířátko
a museli jsme ho pak v v noci hlídat v lese. Já
si vyrobil krokodýla. Kdo usnul, tak o zvířátko
přišel a nemohl hrát dál. Kdo neusnul, mohl
přepadávat zlobidláky.

tam spousta sněhu. Na letním táboře jsme šli na
hru po okolí tábora, plnili různé úkoly a zpátky
jsme šli přes starý tábořiště po poli s krávami.
Krávy na nás zaútočily a my se museli schovat
na stromy. Na stromech jsme strávili asi dvacet minut, pak krávy odešly a my pokračovali
v cestě. Krávy se ale vrátily a my znova lezli na
stromy. Na druhý pokus se nám podařilo odejít.
Určitě se na tuhle historku zeptejte Andrey, moc
dobře si ji taky pamatuje. No a na konci tábora
jsme určitě všechno zachránili, vyhráli a dobře
to dopadlo.
Tomy

Poznáváte? Takto vypada naše základna před
rekonstrukcí...

