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Dvoudenní výlet skupiny Pašeráci
Výprava v čele s Žižkou, Káťou a Áďou vyrazila do Strádovského pekla. Cestou jsme se zastavili
na zřícenině hradu Strádov a následně jsme si prošli část Pekla. Kochali jsme se tamní přírodou,
dokonce se i svlažili v řece Chrudimce. Někteří se i nechtěně vykoupali. Pro přenocování si naše
skupina vybrala keltské oppidum v Hradišti. Po večeři všichni usnuli už kolem deváté, zřejmě je
výlet unavil. Ráno zahájil Žižka už po sedmé a několik dítek nemilosrdně vyklepal ze spacáků a
následně zahájil rozcvičku. Naším hlavním cílem bylo najít obchod, protože jsme měli poslední
lahev vody. To se nám podařilo. S vodou cesta zpět utíkala lépe a před návratem d tábořiště
jsme se zastavili na zřícenině hradu Rabštejn.

Dvoudenní výlet skupiny Drsní čajíčci
Naše skupinka se vypravila na výlet s cílem ve vesnici Nasavrky. V první části výletu jsme šli
údolím řeky Chrudimky a za vlahého počasí jsme v podvečer došli k malému zatopenému
lomu, u kterého jsme rozbili tábořiště, uvařili chutný fazolový guláš a odebrali se ke spánku
pod hvězdnou oblohou. Po osvěžujícím spánku jsme vyrazili do nedalekého keltského
skanzenu. V něm se naši táborníci dozvěděli spoustu zajímavých informací o životě a kultuře
Keltů, navíc měli možnost vyzkoušet si keltské zbraně - ty taky pro většinu táborníků
představovaly dokonalý závěr celé prohlídky rekonstrukce starobylého hradiště. Vedoucí
zaujaly především věrné rekonstrukce staveb založené na archeologických nálezech nebo
originální ukázka dobového kovářství. Poté jsme se odebrali k rybníku v Nasavrkách, kde jsme
se krátce vykoupali, pak jsme se vydali na cestu do Křižanovic, odkud jsme se dopravili
autobusem zpátky do Rabštejnské Lhoty. Poslední překvapení nás čekalo při nástupu do
autobusu - cestou zpátky nás totiž vezl stejný pan řidič, který nás dopravil i na začátku našeho
výletu.

Dvoudenní výlet skupiny Slůňátka
Náš výlet jsme započali cestou do Slatiňan, odkud jsme dojeli krásnou vyhlídkovou cestou až do
mále vesničky Miřetice. Z Miřetic jsme se vydali za koupáním do nedalekého lomu. I přes to, že
voda byla studená, koupání jsme si moc užili. Po osvěžení v lomu jsme vyrazili směr Žumberk.
Provedli jsme průzkum místní zříceniny hradu, opekli večeři na ohni, stihli jsme i dokonce
objevit další lom a vykoupat se v něm. Navrátili jsme se z lomu a ulehli na nádvoří hradu, kde
jsme mohli pozorovat hvězdy. Probudili jsme se do krásného rána. Snědli poslední chleby a
paštiky - bylo potřeba se posilnit na nadcházející cestu do Slatiňan. Tam nás čekal rozchod, aby
si mohli táborníci nakoupit naprosto NEZBYTNÉ věci pro přežití zbytku tábora - pochoutky a
sladkosti. Odsuď už naše cest do tábořiště uběhla jako nic. Dokonce zbyla energie i na tradiční
doběhnutí do tábora, které doprovázel vítězný pokřik. Zvládli jsme to!

