Husitská výprava do Tábora
14. – 16. 10.

Říjen roku 2022 patřil husitské výpravě v Táboře. Vydali jsme se asi na dvouhodinovou cestu
vlakem, než jsme se konečně dostali do jihočeského centra husitství. Ubytováni jsme byli na
skautské základně u řeky Lužnice.
Páteční večer patřil hrám v klubovně (jelikož venku už byla tma, zima, a hlavně spoooousty
bláta). Rozdělili jsme se na týmy pod vedením Fíji, Zdendy a Bendy a jejich instruktorů Přemka,
Toma a Kuby.
Husitský program jsme započali bojem o kartičky pexesa husitských zbraní. Postupně se
členové týmů utkali v minihrách, za které mohli pexeso vybojovat. Z úkolů si vyzkoušeli např.
uzlování, orientaci v mapě, orientaci v přírodě (jen teoretický), ohně a další.
Nakonec všichni svá pexesa získali a mohli jsme zkusit dát dohromady, co k sobě patří. To nám
dalo trochu zabrat (spojit název zbraně s popisem a obrázkem), ale po několika pokusech měli
všichni hotovo.
Zlatým hřebem večera se ale stala hra „Poradna strýčka Kaštana“ – polovina z nás vymýšlela
problémy, druhá polovina pak nezávisle na nich vymýšlela vtipná řešení. Když se pak problémy
s řešeními daly dohromady, vznikla opravdu poradna k nezaplacení a všichni jsme se pořádně
nasmáli.

V sobotu dopoledne jsme se vydali do terénu. Dostali
jsme popisky keší v Táboře, a společně se vydali do
centra. Cestou jsme odlovili tři kešky – jednu u
viaduktu, jednu fotografickou virtuální, a jednu
mysterku u pomníku (a pak jsme zvládli ještě mnoho
dalších). Na náměstí se konaly trhy – příjemné
překvapení! Tak jsme si dali rozchod, každý nakoupil
dárečky, drobnosti a něco na zub. Potom jsme se
vydali přes městské hradby k Jordánskému vodopádu
a dál podél rybníka
Jordánu na nádraží. Tam jsme si prohlédli Legiovlak a
dozvěděli jsme se spoustu informací o tom, jak naši
legionáři za 2. světové války bojovali a žili v Rusku. Pak už
jsme se vydali zpět na základnu.
Po obědě a krátkém oddechu jsme si dali husitský kvíz (ve
kterém jsme popravdě docela pohořeli
) a potom jsme
se rozdělili na dvě půlky a postupně se opět vydali do města.
Naším cílem byla zbrojnice v Housově
mlýně. Tam jsme se dozvěděli spoustu věcí
o filmových zbraních a výstroji pro různé
bitvy, viděli jsme kousky, které se opravdu
zúčastnily Hollywoodského natáčení, a jako
bonus jsme si mohli některé zbraně osahat
a vyzkoušet si několik helem (třeba i tu,
kterou měl na sobě Brad Pitt v Tróji).
Muzeum nás všechny nadchlo, měli jsme
skvělou průvodkyni a odcházeli jsme
spokojení.
Večer jsme si zkusili, jak známe české
peníze, zopakovali jsme si poradnu strejdy Kaštana, zkusili jsme hádat písničky podle obrázků,
a nakonec jsme si dali pohádkovou pantomimu.
V neděli jsme hned po snídani sbalili a vyrazili na nádraží na dlouhou cestu domů, kterou jsme
ve velkém prospali.

