Čarodějnická výprava na Lovětín
29. 4. – 1. 5.

Po delší době jsme se zase vydali na naši základnu na Lovětíně. V pátek jsme vyrazili vlakem
do Batelova a odtud příjemnou jarní procházkou přes louky a Havlák rovnou na srub.
Po ubytování a večeři jsme si zahráli pár seznamovacích her, protože s námi jelo spoustu
nových lidiček. Zahráli jsme si kočka, kočka, pes, pes na několik způsobů a dobře jsme se u hry
bavili. Zbytek večera jsme strávili v městečku Palermu a hraním pětikoruny.
V sobotu jsme zahájili čarodějnický program vybarvováním obrázků. Kolem základny byly
rozvěšené různě vykreslené obrázky s čarodějnými
motivy. Úkolem bylo je najít, zapamatovat si, co je jakou
barvou vykreselné, a vybarvit prázdné obrázky v jídelně.
Po vybarvování
jsme dostali za
úkol vytvořit si
vlastní týmové
koště. Oba týmy se úkolu zhostily na jedničku. Zadání
bylo takové, aby se s koštětem dalo lítat na závodech,
tak jsme byli velmi zvědaví, jestli se košťat udrží ve
vzduchu dost dlouho

Po obědě jsme se vydali na startovní dráhu. Každý závodník na koštěti proběhl slalom, na konci
se musel trefit míčkem do čtverce na
zemi, a pak se vrátil zpátky. Tam předal
štafetu a vyrazil další v pořadí. Jedno
koště v průběhu závodu odhodilo svou
metací zátěž, ale k diskvalifikaci
naštěstí nedošlo.
Po úspěšném závodě jsme dostali za úkol uvařit lektvar. Týmy prvně musely získat recept,
jakmile se jim to povedlo, vyrazili pro suroviny. Na každém stanovišti čekal jeden dospělý
čaroděj s úkolem, který, pokud byl splněn, zajistil suroviny pro výrobu lektvaru.
Následně jsme se vydali pro dřevo na táborák. Elda se Zdendou a malou pomocí od Bendy
zatím připravili čarodějnici, a kluci se postarali o hranici.
Při čekání na oheň jsme se zabavili hraním obíhačky a dalších her. Nakonec přišel čas večeře.
Prvně jsme si na ohni opekli špekáčky, a když si všichni
nacpali pupky, postavili jsme naši čarodějnici na oheň.
Pak jsme si u ohně zazpívali s kytarou.
Po setmění na děti čekalo poslední překvapení –
stezka odvahy. Naši nejmladší vyrazili ve dvojici, starší
potom každý sám. Cestou následovali svíčky, a sem
tam na ně baflo nějaké to strašidlo. Na konci dostali sladkou odměnu. V jídelně jsme si při
čekání na stezku odvahy vyrobili památeční odznaky.
Výpravu jsme ukončili v neděli, kdy jsme uklidili, pobalili a po obědě se vydali na vlak.

