ninja faktor

den bez vedoucích

anarchie v táboře

Od lampy až ke Cair Paravel. Víme všechno.
15. a 16.7. 2015

12. vydání

Volno a mytí, Ninja faktor

15.7. 2015 - o programu tohoto dne
krátce referuje Papája a Vendy
Celé dopoledne jsme měli volno a chodili
jsme po družinkách a jen ty nejodvážnější se
sprchovali v solární sprše, kde to bylo vážně
studené.
Ninja faktor byl super. Několik překážek se
nedalo udělat bez trestných vteřin, několik
bez čistého oblečení. Kdo vyhrál, nikdo neví.
Přesto jsme všichni rádi, že jsme ho úspěšně
absolvovali a všichni žijeme.
Papája a Vendy

součásti ninja faktoru byla i lanová lávka

Tomík v akci

Vedoucí i instruktoři chybí,
tak máme veget
Den B očima členky rady Lvíčat Vendy
Ráno nás probudila Emča. Vedoucí i
instruktoři chybí, tak máme veget. Rada Lvíčat
se chopila vedení. Rozcvička, hygiena, snídaně,
bodování pořádku.
Dopoledne jsme měli na programu Bramball,
nebo jak se to píše. Nastaly, ale problémy.
Michal si sednul před základnu a prohlásil, že
nikam nejde, že ho to nebaví. Áďa, Petr a ostatní srarší asi nepochopili, že do kuchyně se
prostě stále nesmí. Matouš a Eliška se chtěli
vykoupat v potoce. Patrik si hrál na radu,

pokoušel se převzít vedení. Katastrofa. Anarchie... Dopoledne, když jsme se dokopali do
tábora, jsme hráli přehazku. Bylo by to fajn,
pokud by nám Vašek, jakožto vedoucí služby
neodmítnul dát svačinu, po které všichni
toužili. Odpoledne jsme dělali oheň. Bohužel
Luky, Petr, Vojta a další nepostavili oheň, ale
hromadu dříví. Myslím, že přece jenom den B
k něčemu byl. Poučili jsme se, jak se staví oheň
a, že ty děti jsou nezvladatelné.
Vendy

Vedoucí jsou uneseni... a mučeni

Křížovka z velkého harcu (přijela k nám z budoucnosti)
1) Jméno prince v zeleném v Narnie
2) Svět, ve kterém se pohybujeme na celém táboře
3) meč, který jsme získali na malém harcu
4) meč, který získali Bobříci
5) jméno kluka, co byl v Narnii králem (a v táboře jsou dva kluci se
stejným jménem)
6) zvíře žijící v Beskydech
7) král Narnie
8) meč, který jsme získali na velkém harcu
9) kluk z Narnie, kterého nikdo neměl rád
10) velký výlet s přespáním na táboře
Papája

