Bojovka KHL (Kamenec,
Hvězdička, Lvíčata)

Kdo se bojí, nesmí do lesa

Opravdu existují?

Od lampy až ke Cair Paravel. Víme všechno.
10. 7. 2015

Pátrání po mimozemšťanech

Hledali jsme stopy mimozemšťanů v
Orlických horách

Ráno jsme se probudili po nočních útocích a
hned po snídani se zase něco dělo. Včera při
čištění Zdobnice jsme našli mrtvé tělo a u něj

Opravdu existují! Tuto fotku UFO nám už
nikdo nevyvrátí...

deník, ve kterém byla zmínka o UFO-NECH. A
proto jsme se dnes ráno (po snídani) vypravili s
velkýma batohama na výlet. Měli jsme si zabalit na dva dny.
Nasedli jsme do Natašy a jeli. Když se dojelo
na místo, potkali jsme se s našimi kamarády
ze Slatiny. Společně jsme se potom vydali po
stopách doktora Novotného, který se přátelil s
mužem, co byl zavražděn. Museli jsme chodit
po různých stanovištích a hledat tohoto doktora.
Cestu nám ale ztěžovali dva muži v černém,
kteří zabili toho člověka, co vlastnil deník. Nakonec jsme, ale přece jen doktora Novotného
našli a pomohli jsme mu s hledáním zlata, které
tu podle legendy ztratil nějaký sedlák. Po tomto
výletě jsme se rozhodli ubytovat v lese a poté
následovala hra s kamencem.
Probíhalo to tak, že my (Lvíčata) a Slatina

7. vydání

jsme bojovali proti Kamenci tak, že každý měl
na rukávu život (byl to sucháč) a ty z protějšího
družstva mu ho museli sundat (každý měl tři
životy). Obě dvě skupiny měly věci, co se
museli ukrást, my jsme měli bednu a oni rakety.
Byla to celkem zábava, až na nějaký zranění, co
se tam staly. Nakonec jsme ukradli dvě velké
rakety, nevím přesně kdo vyhrál, ale vím že hra
končila o půlnoci a pak jsme šli všichni spát.
Maruška, Elisa. Patrik

Před Akcí...

Pátrání

O něco kratší vzpomínka na tutéž akci
Dne 10.7. jsme se vydali pátrat po mimozemské civilizaci. V boji proti kamenci jsme
bojovali statečně a usilovně. Kamenec byl,
ale stejně lepší. Bojovali jsme od 17:00 až
do půlnoci. Všichni jsme byli, unavení a
vyčerpaní a někteří bohužel zranění. Byli jsme
za doktorem Novotným a našli jsme zlatý
dukát a prstýnek. Celý den jsme byli spojení
s Hvězdičkou a bylo to zábavné, byla s nima
sranda.
Patrik

Hledáme mimozemský materiál detektorem kovů

Do útoku!!!

Mimozemšťan spatřen
10. 7. zaznamenali milovníci konspiračních teorií podezřelou aktivitu v Orlických horách v okolí
Nebeské Rybné. Obhájci tvrzení o existenci mimozemšťanů všichni napjatě čekají, zda se informace o sledování UFO potvrdí. Pokud někdo máte nějaký videozaznam této události pošlete ho

Co dělali Bobříci
8. 7. 2015
Ráno jsme se vydali na výpravu pro praporky
do nepřátelského tábora. Cestou jsme potkali
černého vojáka a po zlém (protože po dobrém
to nešlo) jsme z něj dostali důležité informace
o záchraně uneseného prince Kaspiana. Při
přepadu tábora Hvězdička jsme byli stateční,
plížili se jako myšky a při útoku jsme dva
praporky získali. Zatím jsme nejlepší skupinka! Odpoledne jsme si pískem namalovali
obrázky.

9. 7. 2015

10. 7. 2015

Dnešní rozcvička byla fakt zábava, dělali
jsme totiž závody zvířátek. Po snídani jsme
hráli sportovní hry a nejvíc nás bavil fotbal.
Odpoledne jsme si s Michalem vyráběli vlastní
štíty, abychom byli dobře připraveni na boj za
lva Aslana, pravého vládce Narnie. Pak jsme
se učili uzlovat a hledali dvojice pexesa. Po
večeři jsme začali plnit znak Pejska a Kočičky.

Dopoledne jsme si hráli hry, třeba na
rybičky, na uzel nebo jsme se od sebe snažili
roztrhnout vedoucí. Ale hlavně jsme skákali
na trampolíně a pořádně si užili klouzačky a
houpačky. Když jsme se zrovna nudili, zlobili
jsme Otíka a věšeli se mu na záda. Po svačině
na nás už čekala Nataša (to je naše parádní
auto, ve kterém jsou nejlepší drncáky), aby
nás odvezla za pokladem, který bránili děti z
táborů Hvězdička a Kamenec. Najednou se
všude objevil kouř a nám se v tom zmatku
podařilo získat dobrůtky z pokladu.
Markéta

