Z Ráje do zeleného
pekla
Krajské setkání oddílů
Ve dnech 16. – 18. 9. se v areálu bývalého vojenského prostoru Pístov konalo krajské setkání oddílů. Výprava je
tradičně součástí programu Pionýrské skupiny Kamarád, letos se k nám přidalo dalších 6 oddílů – PS T. O. Mešnice,
PS Údolí slunce z Hamrů, PS Kamarádi cest z Okříšek, PS Jihlava 1, T. O. Kočovníci a oddíl Vlčata. Celkem se o víkendu
na „tankáči“ mihlo na 120 lidí.
Program jsme v pátek večer započali noční procházkou po
tankodromu. Skupinky rozdělené podle věku se vydaly na
cestu, při které musely najít skryté, ale osvícené předměty.
Pokud si je zapamatovaly, a na konci předvedly u cílového
okýnka, dostaly pak od Bendy informace, kde najdou v sobotu
stanoviště pro hlavní dopolední program. Stanoviště si pak
všichni překreslili do mapy, aby věděli, kam se vydat.

Sobotní ráno jsme zahájili pořádnou rozcvičkou. Dopoledne se po prostoru
tankodromu vyrojilo 15 stanovišť pro hru UZNADO. Jednotlivé týmy se vydaly
plnit úkoly. Když je děti splnily, dostaly samolepku do startovní karty. Stanoviště
byla na různé zaměření – čtyřkolky, hasičské dovednosti, překážková dráha a
lanová lávka, hod granátem, poznávání zvířat a památek na Vysočině, ohně,
tvoření obrázků z přírodnin, zdravověda, orientace, opilecké brýle, přezouvání
kola na voze, práce s nářadím a střelba. Po uplynutí časového limitu na plnění
UZNADa se všichni vrátili na základnu, kde nás čekal řízeček.
Odpolední program jsme začali společně s hasiči. Ti nám ukázali, jak se vyprošťuje
účastník dopravní nehody z auta. Figuranta Přemka vystříhali, jako nic.

Pak se skupiny po cca 8 členech vydávali na tři aktivity – postupně se vystřídali na
únikovce v nedalekém paneláku, při projížďce po tankodromu a na střelnici.
Večer jsme si užili u táboráku nebo zpíváním s kytarami.

V neděli jsme už jenom sbalili své saky paky, kdo nestihl únikovku, vydal se ještě vyzkoušet
své schopnosti na panelák, a jinak se každý zabavil podle svého. Po obědě přišel čas se
rozloučit a účastníci se pomalu rozešli či rozjeli do svých domovů. Každý však dostal na
památku ještě cancátko. Podle ohlasů si krajské setkání všichni moc užili.

