Potkáváme Narnijská zvířátka

Zahájení tábora proběhlo
skoro bez problému

Zahajovací oheň se vydařil

Od lampy až ke Cair Paravel. Víme všechno.
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Mluvení se zvířátky

Pan Bobr, Jezevec, Myšák, Vlk a další...
Stručný přehled třetího dne
Den začal budíčkem v 7:00, potom jsme běželi
k břízce jako rozcvičku. Pak jsme se nabatožili a
vyrazili jsme. Dole na základně jsme dostali mapu
s bodama, které musíme navštívit. Navštívili
jsme: Jezevce, Kočku, Myšku, Medvěda, který
měl vzteklinu, Zuzanku, Lucinku, Krále Petra a
Bobra. U každého z nich jsme dostali úkol, např.
jak si uvařit, jak se ošětřit atd. Také jsme dostali životy, které se nám uvázaly na ruku. Ostatní skupinky je měly taky. Když jsme se někde
střetli, tak jsme si je měli navzájem strhávat a
bojovali jsme. Když jsme došli zpět do tábora,
byl rozkaz na další den. Potom jsme se odebrali
a šli jsme k ohni a tam začali zpívat, zapálila
se pochodeň, kterou předem udělali. Poté jsme
začaly zpívat. Nejdřív šli spát malí Bobříci,
potom šli spát děti pod 10 let a ostatní tam byli
do 11:30, pak šli spát všichni.
Lea

Zahajovací oheň se vydařil

“Kde je vlajka? Kdo z vás ji schoval?”
Zahájení tábora proběhlo téměř bez
problému
Po večeři nás čekalo slavnostní zahájení
našeho tábora, který je již 45. táborem Lvíčat
(wow!). Čím se to letošní zapsalo do dějin?
Na začátek se ale vraťme kousek zpět. Na
odpolední svačině totiž Šnek mluvil o tom, jaké
všechny katastrofy postihly zahájení Tomyho
prvního tábora (Jak se přetrhlo lanko u stožáru,
jak oheň nechtěl hořet atd. )Všichni jsme se
zasmáli a říkali jsme si, co se asi stane tentokrát
(letos je to Matějův první tábor v roli hlavního
vedoucího).
Pomineme-li časové zpoždění, které se
bohužel už na letošním táboře dá považovat

za standard, probíhaly přípravy na slavnostní
nástup bez problémů. Praporová a vlajková četa
nacvičovali hru Kdo, Kdy, Kam a Jak, všichni
(včetně Kuličky) měli krojové košile nebo
alespoň trika. Vše bylo téměř připraveno.
Legrace přišla vzápětí, když do slavnostního
zahájení zbývalo několik minut. Od brány se
z úst nejmenovaného vedoucího ozvalo: “Kde
je vlajka? Kdo z vás ji schoval?”. Naštěstí se
brzy všechno vyřešilo. Ukázalo se, že vlajka se
nacházela ve stanu zmíněného vedoucího. Jak
se tam dostala se přesně neví, jisté je jen to, že
Venca se potutelně usmíval :-)
Vlajka se tedy našla a vypadalo to, že vše
ostatní proběhne v pořádku. Nástup začal,
praporová četa odpochodovala na značky,

vlajková též. Právě, když se Lukáš pokusil začít
vytahovat vlajku k nebesům, očko držící lanko
na stožáru povolilo.
Mezi nastoupenými táborníky propukl smích.
Situaci se rozhodl zachránit vedoucí dne Kuba,
který přišel Lukášovi neohroženě na pomoc.
Po několika marných pokusech vrátit očko
na původní místo uchopil do ruky kámen a
a použil ho ve stylu pravěkém jako kladivo.
Ostatní se smáli, až se za břicho popadali.
Tímto naštěstí všechny kalamity skončily a
náš tábor byl slavnostně zahájen. U následného
ohně jsme zpívali písničky, hráli hry a Matěj
nám řekl o začínajících přepadech. Ale o tom
až příště...
Michal
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Hádanka pro dnešní den:
U (tajenka) jsme na výletě potkali jaké zvíře?
1) Název tábora, na který útočíme? 2) Zvíře,
které leželo u vstupu do Narnie? 3) Počet
kouzelných mečů? (slovy) 4) Co zakřičíme,
když během obrany tábora potřebujeme pomoct někoho zalehnout? 5) Náš tábor je v
obci? 6) Barva družinky Křupani? 7) Název
několikadenního výletu?
Petr

