Výprava na Dvorce
14. – 16. 1. 2022

V pátek v podvečer jsme dorazili na základnu, ubytovali jsme se a všechno řádně prozkoumali.
Večer nás pak čekaly společné aktivity. Jako první jsme potrénovali mozky při přípravě na
Stezku, zopakovali jsme si zvířátka a památky, menší děti pak zvířátka a pohádky.
Pak jsme si zahráli několik her, jako třeba „čapni první kartu“ – kdo kartu nestihl sebrat,
vypadnul. Dali jsme si i naši oblíbenou pětikorunu.
Sobotu jsme zahájili luštěním morseovky, kterou nám Kaštan
odvysílal. Ze zprávy jsme si vyluštili, že je potřeba nasbírat
dřevo a rozdělat oheň.
Pokračovali jsme soutěží v rozdělávání ohně. Starší účastníci
si nanosili dřevo, aby se jim vešlo do malé krabičky. Jejich
úkolem bylo rozdělat oheň na tři sirky tak, aby jim vydržel co
nejdéle. Náš rekordman vydržel 16 minut.
Mladší děti nanosily dřeva co nejvíce, a dostaly pak za úkol
udržovat oheň, abychom si mohli uvařit čaj. Do toho nám sice napadalo tolik popela, že se
nakonec nedal ani pít, ale byl to aspoň zážitek.
Po obědě jsme se vydali do nedalekých Dvorců, kde na nás
čekali členové místního jezdeckého klubu. Nejen děti se tak
mohly povozit na koních, a i když se někteří báli, nakonec
se většina nechala ukecat. Koníci byli moc hodní a měli
s námi svatou trpělivost, stejně jako holky a paní
z jezdeckého klubu.
Po návratu jsme oslavili Zdendy narozeniny dortem
Tiramisu. Když bylo po oslavě, naše dvě skupinky si zkusily postavit model Školy čar a kouzel

v Bradavicích. Chvilkama to šlo lépe, chvílemi se trochu vztekali, nakonec se ale oba hrady
povedlo dokončit.
Večer po setmění se konala stezka odvahy. Všichni si prošli krátkou
trasu, na které potkali Darth Vadera z Hvězdných válek a boha
Apophise z Hvězdné brány. Na konci „vesmírné“ stezky se podepsali
na účastnický papír. I přes počáteční strach nakonec vyrazili všichni,
někdo sám, někdo ve dvojicích (hlavně naši nejmladší).
V neděli dopoledne jsme se vydali na krátkou vycházku
k Hubenovské přehradě. Tam jsme se podívali, kde vlastně
Jihlava bere pitnou vodu. Počasí nám přálo, procházka byla
příjemná.
Po návratu jsme si ještě vyzkoušeli kvíz o Vysočině, kde nás
čekaly opravdu záludné otázky. I s tím jsme se však poprali.
Výpravu jsme zakončili v neděli odpoledne.

