
PŘÍMĚSTSKÝ VELIKONOČNÍ TÁBOR

Ve čtvrtek ráno se opět sešla téměř celá geodinosauří parta a pár nových ,,kešerů,,. Pršelo, ale rozhodli 
jsme se obléknout pláštěnky a vyrazit. Trasa byla jasná - Heulos a pak do tepla klubovny. 
Cestou jsme nakoupili sváču a první kešku jsme odlovili u sportovního areálu směrem na lesopark. 
Druhá se pak schovávala u mostu přes řeku. Přestalo pršet, a tak jsme si na dětském hřišti snědli 
sladkou svačinku, zahráli pár her a vyběhli si schody na letňáku a prchali jsme před Potopou do kopce 
směr klubovna. 
I když se zdálo, že už síly nejsou, všichni se vrhli hned do tělocvičny, kde pokračovaly soutěže a hry až 
do oběda. Vývar a pořádný řízek s bramborem dodal sílu na velikonoční tvoření. Zápich v podobě 
kuřátka a výzdoba kelímku s osením se všem náramně vyvedla. Venku se mezitím vystřídal déšť, 
kroupy, sníh i sluníčko, a tak se geodinosauři opět chopili míče a hrála se vybíjená všichni proti Lukášovi 
- o čokoládu. No, tipněte si, kdo vyhrál  :) 
Nakonec jsme vyrazili autobusem ke Kauflandu, kde byla v davu lidí nenápadně odlovena další keška. 
Svačinu jsme se rozhodli sníst na odpočívadle cyklostezky a po ní pak vyrazit směrem k Jánskému 
kostelíku. U řeky jsme hledali další poklad, ovšem bez úspěchu, a tak zůstane skryt do další výpravy. 
Poslední keška se skrývala právě u kostelíku, kde jsme si také vyhlásili vítěze soutěží - Kačka a Filípek. 
Stihli jsme rozbalit i mapu a buzolu a zopakovat morseovku a pak už hurá na trolejbus a zpět na město. 
Děkuji všem účastníkům - celkem deset dětí a dva dospělí. Těšíme se na další geodobrodružství. 
A co jsme všecko zjistili? Že po Jihlavě se povalují peníze, že Katka má ,,divnou,, buzolu, že Anetka, 
Niky a Páťa toho ujdou víc, než si myslí, že každá budova má svůj strašidelný sklep, co je croissant, a 
taky, že když se spojí tlupa Stopařů, je velká sranda a taky ostuda, která nesmí chybět  :) 
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