Podzimky s Hobitem 25. - 30. 10. 2016
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Podzimky jsou již tradičně jednou z nejoblíbenějších výprav a ani letos tomu nebylo jinak.
Největší část výpravy se do Novohradek odebrala již v úterý večer. Středa patřila výletu po
skupinkách, při kterém si mladí vedoucí poprvé vyzkoušeli, co je čeká příští rok na táboře. Celá
výprava se nesla v duchu Hobita a děti se snažily získat zpět trpasličí klenot Arcikam. Ve čtvrtek
se hrály hry trpasličí a hobití hry okolo boudy, odpoledne se potom jelo na koupání do Borovan.
V pátek dopoledne trpaslíky/hobitky čekala cesta po okolí, během které plnili úkoly na uzle,
morseovku, dřevo a topoznačky. Po obědě následovala tradiční hra se čtveráky. Večer se u
hrobníka opékali buřty a znovu se, podobně jako předchozí večery, hrálo a zpívalo. V pátek
v noci se bohužel zkazilo do té doby pěkné počasí, proto jsme v sobotu nemohli jít na výlet.
Hrály se tedy hry v boudě, kupříkladu tradiční dotazníky. Počasí se umoudřilo, takže po obědě
jsme vyrazili aspoň na procházku k Uhlišťáku a Baroňáku, kterou doplnila veselá hra na kradení
papírků skřetům v Hoře. Díky tomu se děti dozvěděly, že drak Šmak, který Arcikam střeží, má
na břiše slabé místo s chybějící šupinou. Večer se za ním tedy všechny skupinky vydaly,
probodly ho a získaly Arcikam. Během této večerní scénky je doprovázeli i trpaslíci Thorin, Bifur
a Gloin. Po šťastném návratu zpět se znovu zpívalo a hrálo. V neděli pak děti dostaly diplomy,
uklidila se bouda a odehrálo pár her. Po poledni ale nadešel čas odjezdu, proto se parta jedoucí
vlakem rozloučila a vyrazila do Kaplice. Místenky byly dlouho dopředu vyprodané, proto jsme se
báli, že strávíme celou cestu v chodbičce vlaku, nakonec jsme ale cestovali více méně
v pohodlí. Ve Vršovicích a na Hlaváku jsme vrátili děti a to byl konec letošních hobitích
Podzimek.

Byli tam: Ježek, Vašek, Kuba, Brába, Standa, Karča, Mates, Vojta, Manka, Eliška, Barča,
Berzeki, Zdenda, Kubík, Rybář, Míša, Filip, Sára, Ondrik, Julča, Majda, Verča, Davídek, Siréna,
Kubajz, Cipísek, Budulínek.
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