CELOTÁBOROVÁ ETAPOVÁ HRA 2016

Zveme vás všechny, velké i malé, tlusté i tenké, pecivály i cestovatele na
dobrodružnou výpravu.
Letošní celotáborová hra je volně inspirována knihou francouzského spisovatele
Julesa Verna. Do češtiny byl tento román přeložen již roku 1873 a inspiroval už
nejednu filmovou a televizní adaptaci.

Jedná o jednu z nejoblíbenějších Verneových knih:

Cesta kolem světa za 80 dní

Příběh začíná 2. října roku 1872 v Londýně a jeho hlavními hrdiny jsou bohatý
anglický džentlmen Phileas Fogg se svým francouzským sluhou Jeanem
Passepartoutem (v některých českých vydáních označován jménem Proklouz), který
se nechal u Philease Fogga zaměstnat, protože věřil, že díky pánovým pravidelným
zvykům bude mít klidnou službu.

Phileas Fogg

Jean Passepartout

Netuší však, že jeho pán si odpoledne v Reformním klubu, jehož je členem, přečte
v novinách článek o otevření nové železniční tratě v Indii a spočítá si, že díky tomu je
nyní možno vykonat cestu kolem světa během osmdesáti dnů.
Když ostatní členové klubu vyjádří své pochybnosti o provedení takovéto cesty,
vsadí se s nimi o celé své jmění (20 000 liber), že cestu uskuteční.

A tak se ještě téhož dne večer musí Passepartout se svým pánem vydat vlakem na
strastiplnou cestu kolem světa. Oba netuší, že jsou sledováni detektivem Fixem ze
Scotland Yardu, protože Fogg odpovídá popisu bankovního lupiče.

detektiv Fix

My se pokusíme spolu s Phileasem Foggem a jeho sluhou Jeanem Passepartoutem
vyhrát sázku o 20 000 liber a stihnout objet svět za 80 dní.
Na svých cestách použijeme všechny možné i nemožné dopravní prostředky,
poznáme různé kraje i mravy, ochutnáme rozličné světové kuchyně, zažijeme mnohá
dobrodružství v neprobádaných krajinách a hlavně budeme pečlivě hlídat čas,
abychom neprohráli naši sázku.

A přes které země naše cesta povede?
Samozřejmě začínáme v Anglii, ale můžeme tu juknout i do Skotska či Severního
Irska, …

poté se přeplavíme na evropskou pevninu do Francie, …

ze které je to již jen kousek k nám „domů“ do České republiky ….

Odtud pak zamíříme směrem na jih do Řecka a do Turecka ….

Odtud je to nejblíže přes moře do Egypta ….

Dále se poplavíme Indickým oceánem a dostaneme se do poloviny naší cesty - do
Indie ….

Po asijském kontinentu se dostaneme do Japonska …

a poté se přeplavíme do Austrálie ….

A to už na nás čeká nejdelší cesta – Tichým oceánem na jihoamerický kontinent do
Mexika …

a odtud přes přísně hlídanou hranici do USA ….

Ještě dále na sever na nás pak čeká Kanada, …

Ze které se pokusíme přeplavit se přes Atlantický oceán tak, abychom stihli dojet
v časovém limitu 80 dní zpět Anglie, do jejího hlavního města Londýna.

Tak snad to stihneme včas, ať sázku vyhrajeme!!!

Kdo zná knihu a zná Sůváky, určitě již tuší, že učitelé zeměpisu z nás mít radost
nebudou a vlastní kniha nám bude sloužit jen jako volná inspirace (stačí si
vzpomenout na naše ztvárnění Starých pověstí českých – třeba na Dívčí válku či na
pověst O Svatoplukových prutech …).

