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Menhir
Sraz druidů
V úterý nás vítalo nepříliš pěkné počasí,
bylo pod mrakem a chvílemi se spouštěl
déšť.
Dopolední program probíhal po oddílech.
Což bylo částečně využito k očistě
v hygienickém srubu a částečně ke hraní
drobných her. Na příklad došlo na hrátky
s frisbee.

Obelix, Asterix a Panoramix
Po poledním klidu se objevil náš druid
Panoramix v doprovodu Asterixe a
Obelixe. Následně vesničkám sdělil, že se
bude konat sraz druidů a byl by rád, kdyby
každá vesnička přispěla nějakým výtvorem
a ukázkou, kterou by následně mohl
předvést na srazu. Vesničky tedy následně
začaly vymýšlet a připravovat své díla, což
trvalo většinu odpoledne.

Po uplynutí stanoveného času byly
vesničky povolány před odbornou porotu
ve složení Panoramix, Obelix, Asterix a
Angina. První předstoupila Galmáda
s lektvarem, který obrací vlastnosti toho,
kdo se napije (např. zlý se stane hodným).
Následovali Falbalix se svou super sítí na
ryby. Po nich přišli na řadu Zelenáči, kteří
uvedli super lektvar. Poté to byl lektvar
síly od Truboyz. Šarpové také předvedli
lektvar síly. Jako poslední předváděli své
hole a výtažky z bylin Modrý divočácy.

Síť Falbalixu

Dvouhlavý jednorožec Zelenáčů

Porota – Obelix, Panoramix, Asterix a
Angina

Ukázka lektvaru síly od Šarpů

Dopoledne bylo ve znamení oddílového
programu. Například první oddíl hrál
mimo jiné Rybičky, rybáři jedou. Dvojka
posílala víčka po vodě a čtyřka zkoušela
střelbu z nových vzduchovek.

Felix zkouší hůl Divočáků na Caiu Bonovi
Večer Panoramix v doprovodu Asterixe a
Obelixe vyrazil na sraz druidů. A tábor se
soumrakem uložil ke spánku. Jenže kolem
půlnoci se vrátil Asterix s Obelixem a
vzbudil vesničky. V Lese druidů se něco
stalo, protože se Panoramix nevrátil.
Vesničky se postupně vydali do Lesa
druidů, jelikož zde bloudí duchové
zemřelých druidů, museli se pohybovat
potichu a jen s omezeným světlem (dvě
svíčky). Když došly až na místo srazu,
našly zde jednoho druida, který zajetí
Římanů unikl. Od něj se dozvěděly, co se
stalo, a dostaly svitek s římským
rozkazem, co udělat s druidy. Všechny
vesničky lesem prošly úspěšně, jen
poslední – Falbalix – při cestě vyrazili
špatným směrem, takže musela proběhnout
hledací akce, naštěstí krátká a úspěšná.
Celkové výsledky jsou následující – 1.
Modrý divočácy, 2. Falbalix, 3. Šarpové, 4.
Zelenáči, 5. Galmáda a 6. Truboyz.

Dvojka posílá víčko do kanálu

Majda ze čtyřky při střelbě a Dan sbírá
rozsypané diabolky
Po obědě se čtveřice chlapců (Ádis, Martin
Š., Kristián a Rumburak) začali chystat na
Lesní maturitu, což je zkouška po dosažení
třetího stupně a opakuje základní zkoušky.
Ádis a Martin připravovali oheň na večer a
pochodně pro zapálení. Kristián a
Rumburak dělali nové schody k Orlímu
hnízdu.

Lesní maturita
Středa byla sice podmračená, ale bez deště
a teplá. Dokonce odpoledne se chvílemi
ukázalo i sluníčko.

Jednička a Rybičky, rybáři jedou

Nové schody do Orlího hnízda

dalo usmažit výborné volské oko (zůstal
vajíčkem).
Zbytek odpoledne táborníci strávili u
Vltavy, ve které se i většina smočila. I tam
se hrály hry, na příklad karty nebo Hádej,
kdo jsem.
Reportáž o středečním odpoledni dodala
Galmáda.
Maturitní oheň
Ostatní se po skončení poledňáku sešly,
aby si společně zahráli dvě hry. V první šlo
o to, že si všichni členové každé družinky
zavázali oči šátkem a poslepu (a po
čtyřech) se snažili pro svůj tým najít
neobsazenou karimatku, která byla
umístěna někde v okolí. Pokud se to
někomu podařilo, domluveným zvukem
určeného zvířátka k sobě navigoval i
ostatní členy své družinky. K žádné srážce
nedošlo, zato vedoucí se náramně pobavili.

Evoluce
Poté, co se odehrálo i druhé kolo „Slepých
zvířátek“, přešlo se ke druhé hře
„Evoluce“. Tady každý bojoval sám za
sebe. Princip byl dostat se (vyvinout se
z vajíčka přes kuře, dinosaura a gorilu až
na člověka. Vývin se děl skrze setkání
dvou stejných druhů, které si střihly
kámen-nůžky-papír, vítěz přešel do
vyššího stádia, zatímco poražený poklesl. I
zde se navíc pravidla soustředí na
předváděcí a zvukové schopnosti hráčů.
Nejrychleji se člověkem stala Terka B.,
druhý následoval J.Pek a třetí se umístil
Petr Dym. Na druhé straně z Vlastíka by se

Maturanti u ohně – Adam, Martin,
Rumburak a Kristián
Večer jsme zasedli k maturitnímu ohni,
kde čtyři jedinci vystoupili z našich řad a
pokusili se složit Lesní maturitu. Protože
Adam a Martin dělali jako první zkoušku
Oheň, připravili pro tento večer pagodu.
Vláďa se jich tedy ještě zeptal na pár
teoretických otázek, co se týče ohně. Kluci
zkoušku ohně splnili. Poté se vyhlašovala
Zručnost, kterou přes den plnili Kristián a
Rumburak. Měli za úkol obnovit schody do
Orlího hnízda, jelikož se zdařily, zeptal se
Johnny také pár otázek ohledně péče o
nářadí. Po prvním kole následovala
hudební vložka, stejně tak po dalších
kolech. Ve druhém kole Kristián a Adam
plnili zkoušku Uzlů. Měli vypsat šest
základních uzlů a potom Kristián měl
uvázat dvě smyčky. Adam místo smyček
vázal dvě spojky. Bohužel ani jednomu
uzlování nešlo. Naopak se vedlo Martinovi
a Rumburakovi při Zdravovědě. Martin
popisoval resuscitaci a Rumburak názorně
předvedl ošetření zlomené ruky. Třetí kolo
bylo ovšem úplné fiasko. Rumburak a
Adam vyhořeli při práci s mapou. Martin a
Kristián si měli poslat zprávu morseovkou

pomocí baterky a ani zde se nezdařilo.
Všichni tedy neuspěli a mohou se pokusit o
opravu u pátečního ohně. Po skončení
maturity ještě David D. skládal zkoušku
pro čtvrtý stupeň a to Oheň na vodě. Vyslal
tedy svůj vor s ohněm na vodu. Oheň
musel vydržet 3 minuty, nesměl zhasnout,
ani se vor nesměl rozložit či potopit.
Davidovi se zkouška povedla. Poté již byl
čas se uložit ke spánku.

vstříc civilizaci. Počasí nám přálo
(slunečné počasí) a tak jsme šli všichni
s úsměvem 16 km za krásou tohoto města.
Cesta vedla snad všude – les, silnice,
louka, takže jsme mohli slyšet cvrkat
cvrčky, zpívat ptáky, ale i cítit smrad aut,
nebo vůni stromů lemujících naší cestu.
Někteří z nás už málem vybuchli, když
zjistili, že se nebude zastavovat tam, kde
vždy (David D.).
Na zastávkách jsme se všichni posilnili a
ulevili svalům, které nás z přelezání kopců
boleli a vydali se dál.
Někteří z nás se stali i obětí – útoky
starších nebo tahání prcků do kopců (Kiki
K.), ale alespoň pobavili zbytek výpravy.

Rumburak ošetřuje

Kristián uzluje
Reportáž o Lesní maturitě pochází od
Truboyz.

Davidův Oheň

Výlet do města
Ve čtvrtek jsme se vydali na celodenní
výlet do Českého Krumlova (druhý až
čtvrtý oddíl; první zamířil do Rožmberka).
V táboře jsme si vzali svačiny a vyrazili

Na začátku Krumlova jsme si udělali
společnou fotku a došli na Náměstí
Svornosti, kde jsme měli rozchod.
Nakoupili jsme si sladkosti, pití,
brambůrky nebo ledové tříště.
V 16h jsme se zase sešli a vydali se vstříc
našemu zelenému domovu. Přes naše
obavy, že se nevejdeme do autobusu, si
všichni vzájemně pomohli a autobus nás
odvezl k brodu na Jedničku, kde jsme se
bez problémů přebrodili, někteří se i
vykoupali a s nadšenou náladou jsme došli
zpět do tábora. V táboře se dobrovolníci ze
4. a 3. oddílu, včetně pár dalších převlékli
do plavek a šli se ochladit do vany a završit
tak celodenní výlet. Zbytek dne proběhl již
v poklidu.
Sepsali Zelenáči.

