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5 TDA
Petrachtace

Knižní esa (zelená)
Zelený tým se vydal na zříceninu hradu Rabštejn. První problém se objevil už u mostku v podhradí, který prochází rekonstrukcí, ale ukázalo
se, že to nebyl zas takový problém, jak se zprvu zdálo, a přes potok jsme přešli. Pánové připravili ohniště, zelenina se krájela snadně a
bramboračka byla hravě hotová pod dozorem šéfkuchaře Kudlanky. Mezitím Áďa s ostatními členy oddílu vytvořila mandalu z květin. U
posledních úprav naší delikatesy nás přepadla skupinka vlků, ale zdárně jsme je odradili fuskomety a polévku ubránili. Nakonec jsme si na
našem tábořišti dali menší odpočinek a prohlídku hradu i přilehlého přístřešku.
Popeláci (fialová)
Vyrazili jsme se skvělou náladou a za skvělého počasí směrem pod Rabštejn. V průběhu cesty nás však osvěžil drobný deštík, který ale
morálku nezlomil, ale bohužel se vyskytla menší komplikace v podobě rekonstrukce mostku, a tak jsme byli nuceni naši polní kuchyni
přesunout na jiné místo. Nakonec jsme našli pěkné místo u studánky a začali jsme stavět ohniště. V průběhu stavění ohniště a sbírání dřeva
nás přepadla smečka vlků, ztvárněná vedoucími. Útok náš oddíl statečně fuskomety odrazil a s úspěchem dovařil klasickou bramboračku.
Zatímco se nám vařila polévka, vytvořil náš oddíl mandalu z přírodních materiálů. Až dovřela polévka, pořádně jsme se posilnili, zahladili a
polili ohniště a s plnými žaludky se vrátili do tábora.
Šmudlové (bílá)
Na petrachtaci jsme vyrazili brzy dopoledne, jako jeden z prvních týmů. Naším cílem byl rybník Perný. Když jsme dorazili na místo, hned se
táborníci pustili do přípravy bramboračky. Než však stihli polévku připravit, byli přepadeni skupinkou vlků. Početní převaha však hrála
v jejich prospěch, a tak je brzy pomocí fuskometů odrazili a mohli dále pokračovat v přípravě oběda. Kromě vlků nás svou společností
poctila rodinka labutí, která připlavala až téměř k nám. Čekání na uvaření polévky si táborníci krátili čas hledáním přírodnin na mandalu.
Výsledný obrazec byl v podobě barevného květu a zasloužil si sdílené první místo. Bramboračka se vyvedla a po vydatném obědě jsme
společně s týmem červených vyrazili zpět do tábora.
Modrý koblihy
Z tábora jsme vyrazili v dobré náladě. Cestou nám nejstarší táborník Domča pouštěl písničky a cesta nám rychle ubíhala. Došli jsme do lomu
zkamenělin. Když jsme začali rozdělávat oheň, abychom si připravili k obědu bramboračku, přepadli náš oddíl vlci. Naše zásoby se nám
podařilo ubránit a vlci odtáhli k dalšímu oddílu. I přes drobné patálie v podobě nepřidání celeru a jíšky se nám polévka vydařila. Po
výborném obědě jsme udělali náš druhý úkol – mandalu ve tvaru květiny. Při té příležitosti jsme si prohlédli naučné cedule a celý geologický
lom. Moc se nám líbil, a tak jsme se posilnění o nové vědomosti z období prvohor vydali na zpáteční cestu do tábora pod vedením Domči.
Žlutý propisky
Na petrachtaci jsme vyrazili za doprovodu lehkého deštíku, který velmi rychle přešel a přišlo velké vedro. Naše cesty směřovaly na rozhledu
Bára, která je necelé dva kilometry od tábořiště. Celou cestu nás doprovázela dobrá nálada. Po příchodu k rozhledně jsme našli ohniště a
začali připravovat oheň. Některé tábornice krájely zeleninu a táborníci chystali dřevo. V průběhu příprav nás vyrušili vlci, které jsme
úspěšně pokořili. Vaření se ujal Miky Tichý, který nám vytvořil velmi chutný oběd. Po obědě se dala polovina táborníků na výrobu mandaly a
polovina pokračovala s natáčením jejich filmu. Nakonec jsme se vyrazili zpět do tábora, kde nás už čekal další program. Celý oddíl si výlet
moc užil.
Otrávená jablka
Petrachtace zas a znovu. Po pomalejším startu jsme vyrazily směr Vyhlídková věž Chlum. Na rozdíl od ostatních týmů jsme nebyli vlky
přepadeni, my jejich příchod očekávali a byli na něj velice dobře připraveni. Za krátko bylo vítězství naše. Pak nás už čekalo jen vaření
bramboračky a vytvoření mandaly z přírodnin. Náš tým zvolil netradiční rozložení sil. Bramboračku vařili převážně pánové, o mandalu se
staraly dámy. Toto rozdělení sil se ukázalo jako velký úspěch, jelikož naše mandala vyhrála první místo. Pánům se také dařilo - bramboračka
byla výborná a dodala nám energie na cestu do tábora.

