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Neděle a práce

Byly čtyři ráno a já vstával na
hlídku, na kterou mě vzbudili. To
byl můj začátek dne. Uhlídal jsem
tedy 2 hodiny, z toho 1,5 hodiny s
Ančovičkou, poté jsem si šel lehnout.
Ráno jsem si přivstal a očekával
budíček. Když konečně nastal, připravil jsem se na rozcvičku. Poté jsme
si měli uklidit ve stanu a vyčistit zuby.
Poté jsme šli na snídaani, kde jsme
dostali vánočku s nutellou “mňam”.
Vrátili jsme se do tábora, po chvilce

byl nástup na dopolední zaměstnání,
což bylo různě rozděleno. Já dělal
plůtky, někteří zase oheň a jiní šli na
dříví. Celý den jsme pracovali, furt
jedno a to samé, krom oběda, ke
kterému byla čína se sójovým masem.
Zase se pracovalo až do svačiny, ke
které byla opět vánočka a ochucený
jogurt. Poté zase dokončování prací,
pak večeře. Boloňská. Potom jsme
trénovali nástup vlajkové čety, poté
to bylo naostro. Po nástupu jsme si

udělali fotku a pak šli k ohni. Tam se
zpívalo a povídalo. Nakonec jsme šli
spát.
Dominik Adamec

Jirok píše
V jednu ráno to všechno začalo.
Vzbudili nás až v 7:30. Takže jsem
spal asi šest a půl hodiny. Proto
relaxuji u kroniky. Teď dopoledne
děláme plůtky a brána je hotová.
Odpoledne doděláme posed. A abych
nezapomněl, večer by měl být zahajovací oheň. Našili jsme si znak tábora.
Jirok

Praporová četa

Báseň duchů

Sešli se dva duši,
zpívali báseň duší.
Sešli se pak ještě jednou,
pak se sešli potřetí a zpívali si na kolenou.
Předali si obětí.
Když se sešli na počtvrté,
cítili je elfové.
Nebyl to moc krásný den.
Když byla noc, utekli jsme ven.
Sešli jsme se naposled,
to celé byl duší slet.
zahajovací oheň

Vanda, Adam L., Maruška

Zjistili jsme, že kdysi byla vysazena jedna bříza. A u této břízi se strhnul takový boj. V tomto boji zahynulo více než 20 000 lidí. Říká se, že tu bloudí jejich duše. Být vámi sem nechodím s kápí, smrt vás nemine.
Jirok

