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O desetník kačera Skrblíka
V roce 2012 jsme se s dětmi rozhodli získat vzácný desetník
kačera Skrblíka. A nebyl to zrovna snadný úkol!
V pondělí se děti rozlosovaly do 5 družstev na Kačky, Kulíky,
Dulíky, Bubíky a Donaldy. Každé mělo svou barvu i vlajku a tu si
s sebou všude hrdě nosilo. Barva triček byla sytě fialová.
Na farním dvoře se
objevilo vězení pro
Rafany, Skrblíkova
banka, Šikulův obchod,
kuchyně paní Čvachtové

nebo zakázené území
Magiky von Čáry.

Kačer Skrblík pocházel ze zchudlé rodiny, která přišla o rodinné
sídlo na skotské Vysočině. Aby získal sídlo zpět, rozhodl se kačer
Skrblík zbohatnout a odjel získat potřebné peníze do Ameriky, kde
čištěním bot získal svůj první desetník.
Také my jsme se rozhodli, že zbohatneme. V pondělí, jsme si
vyrobili větrníky a každé družstvo vyrazilo proti směru větru
hledat Skrblíkova strýce Anguse, se kterým jsme si zahráli kostky
o plán k potopené lodi plné zlata. Každý měl tři
pokusy, aby hodil tři šestky. Jak je vidět z fotky,
pro naše šikovné děti to nebyl žádný problém!
Získaná mapa nás zavedla až k rybníku. Co teď?
Budeme se potápět? Naštěstí ne, u břehu na nás
čekala loďka a my jsme vyrazili na dobrodružnou plavbu kolem
rybníka.
Dobrodružná byla i proto,
že někteří z nás drželi pádlo
poprvé v ruce. Za úkol jsme
dostali najít obálku
v barvě družstva. Obálky
byly ukryty na březích
rybníka a v nich jsme měli
rozstříhanou zprávu. Takže
žádný poklad – dozvěděli
jsme se, že naše
dobrodružství bude
pokračovat v Kroměříži.
V úterý jsme proto jeli autobusem do Kroměříže. Nejprve jsme
navštívili Květnou zahradu. V ní jsme si prohlédli kolonádu,
která tvoří jednu stranu zahrady a dříve sloužila jako hlavní vstup.
Kolonáda je vyzdobena sochami antických bohů, historických a
mýtických postav. Protože je povolen vstup na „střechu“
kolonády, mohli jsme celou zahradu obdivovat i z výšky.

V Květné zahradě jsou i dvě habrová bludiště, ve kterých jsme
opět hledali naše barevné obálky. Kačer Skrblík nám v nich nechal
plánek s pokladem.
Navštívili jsme i rotundu uprostřed zahrady, ve které byla zrovna
nainstalována výstava Actis Effector - Tvořeno světlem, a s
údivem jsme pozorovali, co všechno je možné pomocí LED
panelů a LCD obrazovek, vytvořit. Měli jsme příležitost vlastním
pohybem měnit světelnou atmosféru rotundy, proměňovali jsme
obrazce na velkoplošných panelech a společně jsem rozsvítili
panely nainstalované na stěnách rotundy.
Po obědě, který jsme si dali v jídelně Arcibiskupského gymnázia,
jsme se vypravili do nedaleké Biskupské mincovny a prohlédli si
i jiné,než Skrblíkovy, mince.
Protože mincovna sousedí
s koupalištěm, a protože nám
počasí přálo, nenechali jsme
si ujít možnost se vykoupat a
unavení jsme se autobusem
vrátili domů.

Hned ve středu ráno huráááá za pokladem, máme přece
plánek!!!!! A opravdu, truhla byla ukryta na zadní zahradě, na
nebezpečném území čarodějky Magiky von Čáry. Všichni jsme se
seběhli kolem truhly...... ale kdo má klíč? Neviděli jste někdo klíč?
Ta Magika – klíč nám ukryla ve Věžkách na hřišti. Takže svačinky
do baťůžku a jde se.
Ve Věžkách si pro nás
připravila kurz zdravovědy
paní Mgr. Svatava Stojanová
se svými pomocníky.
Vyzkoušeli jsem si ošetření
zlomenin, popálenin, odřenin a
dýchání do figuríny. Děti se
vůbec nebály a všechno si
vyzkoušely.

Zajímá Vás, jestli jsme našli klíč? Našli, čarodějka ho pověsila na
borovici jako šišku. Po výborném obědě, který nám do Věžek
přivezl autem pan Procházka, jsme se opět rozdělili do družstev a
vraceli se do Vlkoše. Protože bylo horko, využili jsme nabídky
manželů Kuňákových a zařádili jsme si v jejich bazéně.
A pak rychle na faru, musíme ještě vyzkoušet klíč. Budeme
konečně bohatší, než kačer Skrblík? Jaké bylo naše zklamání,
když jsme na faře místo truhly našli jen svačinku a vzkaz, který
nám na dveřích nechali uprchlí zločinci Rafani. Truhlu prý ukradli
a poklad vysypali do Mississippi. A navíc nám naplánované spaní
překazila prudká průtrž mračen. Snad bude zítra líp.
Ve čtvrtek ráno jsme se dozvěděli, že si musíme vydělat 20 dolarů
na lodní lístek, abychom se dostali přes Mississippi. V klubovně
jsme tedy plnili úkoly a za jejich splnění jsme získávali potřebné

dolárky.
Jak už jsem psala nahoře – měli jsem mimo jiné na táboře Banku
a Šikulův obchod. V Bance jsme získávali za splnění úkolů dolary
a ty jsme potom utráceli v Šikulově obchodě plném lákavých věcí.
Ve čtvrtek jsem si tam nakoupili lodní
lístky a po obědě jsme vyrazili opět na
rybník, kde se nám podařilo pomocí loďky
získat zpátky náš ztracený a ukradený
poklad.

Protože se počasí umoudřilo, rozhodli jsme se, že spaní ve stanech
bude a za pomoci ochotných rodičů jsme postavili stany. Jak se
setmělo, čekala nás ještě stezka odvahy ukončená táborákem.
A pak už rychle do přichystaných spacáků a přejem dobrou
dlouhou noc.
Pátek
Děti vyslyšely přání vedoucích a spaly a spaly a spaly. První hlavy
začaly vykukovat ze stanů až kolem sedmé hodiny.

Páteční den patřil již tradiční olympiádě, získávání posledních
penízků a jejich utrácení v Šikulově obchodě. Odpoledne jsme se
s dětmi a jejich rodiči rozloučili při slavnostním táboráku.

Děkujeme paní Kadlčíkové, Kuňákové, Hlobilové
a Kroupové, které se role kuchařky paní
Čvachtové zhostily na výbornou!

A co říct na závěr? O Vaše děti a jejich zábavu se týden o
prázdninách s láskou starali a na další rok se těší
.
.
.
.

.
.
.

