
Hororová výprava strýčka Edgara



Tak a jsme na začátku výpravy…

• Byli jsme rozděleni na dvě skupinky :)

jedna skupinka se jmenovala:Púové

a druhá: Allani



Náš cíl byl nejprve dojet do Bystřice nad Pernštejnem…



• Z Bystřice jsme se vydali na dlouhatánskou cestu, ale ještě než jsme vyrazili, šli jsme si nakoupit do bystřickéhoalbertu.



• Měli jsme dvě možnosti….buď jsme mohli jít za ohněm nebo za vodou.
Po dlouhém domlouvání jsme se shodli, žepůjdempo vodě…to byl ale 
teprve náš začátek výpravy….čekalo nás toho mnohem víc..



• Čekali nás obrovské kopce a samé lesy….



• Chvilkama jsme si ale zahráli hry…první hrou bylo vyměnit si s týmy své amulety…museli jsme poznat čí amulet je a vrátit mu ho..



• Za každou vyhranou hru a za každý dobrý čin, 

jsme dostávali indície, které nám měly napovědět 

kdo nebo co je to Edgar..



• Putovali jsme…



• A putovali…



• V lese nás čekala menší zastávka…potkali jsme zde skupinku lidí, kteří vypadali hroznězvláštně..hlavnějejich malá dcera mě děsila, když se na mě pořád 

usmívala a ukazovala na mě like:(



• Šli jsme dál a došli jsme na místo, kde jsme si řekli, že si zahrajeme hru a uděláme společné foto:) hra byla na Anglány a Skoty :)



• Tak a teď už nás čekala jenom krátká cesta k našemu hlavnímu cíli :)





• a už jsme tady !!



• Usídlili jsme se naZubštejněa šli jsme si sednout k ohýnku..:)



• Abychom ten oheň ,ale mohli rozdělat, potřebovali jsmedřevo..takžeho někdo musel nasekat :D





• Podařilo se a ohýnek nám pěkně vzplanul..



•Na oběd jsme si opekli 
klobásy :) mňáááám



• Večer jsme se rozhodli udělat si večeři :)Havizzsi vzal skupinkuPúna kopec a tam jim dávalindíciea nápovědy kEdgarovi..kdyžjsme se vrátili do tábořiště, tak 

jsme zjistili, žePasťadal těstoviny do studenévody,takžekdyž se to uvařilo vypadalo to asi takhle.



• Udělali jsme omáčku, nakrájeliporek, opražili slaninu a smíchali jsme to všechno dohromady..



• Opravduchuťovka:D:)

Soníkk tomu přišel a prohlásil: drží v tom i lžíce..hmmm…doosthůstýý:D



HLÁŠKA:

Když toto Katysh podávala chtěla prohlásit: Doufám, že tady nejsou nějaké frfni:D

a místo toho řekla: Doufám, že tady nejsou žádné … (to, co vznikne sloučením 

slov frfni a drndy) :D :D

Jídlo byla ale fakt pochoutka,ikdyžto byl skoro anglickýpuding:D

Byla to bašta!



• Pak jsme celý večer seděli u ohýnku a zpívali si písničky:) byl to hrozně fajn 
večer:)..
Mezitím jsme luštili i Edgara a opékali simaršmelouny…hodně pozdě večer nám 
Havizz vyprávěl strašidlenou historku…a když u toho zaječel.. Všichni jsme se 
hrozně, ale hrozně lekli!



• Bylklídek, nic nás nerušilo a nejednou….objevilo se obrovské světlo…

světlo auta…vylezli z něj asi nějací mlaďoši a šli se projít večer na 

Zuubštejn..ale auto nějak záhadně zmizelo i s mlaďochy a nikdo nevíme 

jak…je to záhada :O



• Šli jsme na kutě a usídlili jsme se v jedné z komůrek zříceniny..

Přehodili jsme přes sebe plachtu a usnulijsme..ránobylo probuzení do deště:(



• HLÁŠKA:

Ráno jsem prohlásila: Jako by po mně něco v noci šlapalo..
A Míra mi na to odpověděl: Jé, promiň Deni, já jsem byl v noci 
čůrat ..:D



Sbalili jsme sivěci..vyklidili„místnost“ a šli se napapat včerejšího jídla, 
ze kterého byl opravdu puding :D
Vyčistili jsme si zubáky a vyrazili jsme na cestu..



• Ještě než jsme ale odešli udělali jsme společné foto :)



• Míra a jeho manželka O:)



• Putovali jsme dál …



• V jedné vesnici, myslím, že to byl Štěpánov, jsme se zastavili na oběd:)

Byla to česnekovápolévka:O



• Čekelanás ještě dlouhá cesta, dokonce jsme šli i přes paintball a zavzpomínali jsme na 
akciKatysh, která probíhala právě tam..

Sedli jsme si do přístřešku a najedli jsme se:)

Ano zase jsme jedli :D



• A hádejte co jsme dělali, když jsme dorazili od Bystřice 

na nádraží…

Ano, zase jsme jedli :D :D



• Na nádraží jsme rozluštili záhadu Edgara :)
Byl to duch :O

• Zazpívali jsme si na nádraží pár písniček, potom nasedli do vlaku a zpívali dál :)

• Bylo to hrozně super!!



Písnička dne:
• http://www.youtube.com/watch?v=36fbC-jYGe4

:)))))))

Havizz:Lélo, celú nedělu lélo .. dali jsme si pláštěnky.. (už nevím co mám zpívat)
Mini: a už neléééélo :D

http://www.youtube.com/watch?v=36fbC-jYGe4


• Ať lituje ten kdo nejel!
Byla to sice náročná expedice, ale stálo to za to!
Bylo to prostě božíí!
Myslím, že na tuhle akci budeme vzpomínat i ve stáří :)
Ale aspoň vidíte, že u Havizze na akcích nebudete mít nikdy hlad :D



DěkujemeHavizza snad příště ZDAR!
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