NABITÝ VÍKEND MLADŠÍ CH ČLENŮ
STŘEDISKA KRAKONOŠ
( 1 2 . – 1 4 . Ř ÍJ N A 2 0 1 2)

BOWLING
V pátek 12. října se vlčata a světlušky sešli ve Victory Clubu, aby si tam zahráli bowling. Sešlo se krásných 21 dětí a 4
vedoucí. Některým sice bowlingová koule dělala trochu potíže, ale kuželky byly vždy smeteny. Na první dráze vyhrála
s 85 body Elča, na druhé dráze vyhrál Štěpán se 116 body a na třetí dráze Adam se 76 body. Ostatním se ale také
velmi dařilo, i když některé vržené koule se valily tak pomalu, že málem kuželky neporazily.

ZAHAJOVACÍ VÝPRAVA VLČAT
V sobotu 13. října se vlčata vydala na pouť se svatým Františkem z Assisi. Sešla se v 8:20 na autobusovém nádraží,
odkud odcestovala autobusem na Benecko. Již v Hrabačově se vlčatům poprvé ukázal František, který jim vyprávěl o
tom, kde se narodil a jak žil. Takto se vlčatům ukazoval a vyprávěl po celou výpravu, a tak zjistili, že se narodil v
bohaté rodině a až později se bohatství vzdal a žil v chudobě. Cesta vedla kolem Jindrovy skály, na kterou se pokusili
vylézt, přes hrad Štěpanice, který museli dobýt z nadvlády Perugijských. Ti však byli silnější a všechny Assisské (vlčata)
pochytali a uvěznili. Následovala svačina, ovšem se zavázanýma očima. Autobus je odvezl na Křížovky, odkud došli do
Vrchlabí.

MRAVENČÍ VÝPRAVA S RODIČI
V neděli 14. října se v 10:00 sešli Mravenci i se svými rodiči. Po chvíli zjistili, že se ocitli na pláži bouřlivého moře a že
v nedalekém křoví leží vzkaz od nějakého piráta. Vyrobili si tedy lodě, nabrali zásoby a vypluli vstříc zážitkům a hlavně
pokladu. Cestou je postihlo vlnobití a navštívili mnoho ostrovů. Na jednom si opekli buřtíky a ulovili velrybu. Na
dalších ulovili kance, či postavili hnízda pro ptáky. Až dorazili na ten, na kterém stála socha piráta. Zprvu nevěděli
proč, ale pirát kamsi ukazoval. Na tom místě byl ukryt poklad, který obsahoval mravenčí šátky a spoustu sladkostí.

Tyto i další fotografie ve větším rozlišení naleznete na našich webových stránkách v sekci galerie.
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