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Včera jsme si všichni sbalili saky paky a vyrazili jsme na
celodenní výlet do Německa. Dopravu jsme zařídili auty, která
rychle, ale bezpečně přepravila každé dítě. Sofinka nám řekla, jak
se jí výlet líbil: „Bylo to dost dobré, akorát mě na konci už bolely
nožičky. V autě jsem jela s mým vedoucím Džemem tam i
nazpátek a to autíčko bylo moc príma, protože jsem v sedačce
měla spoustu místa.“

Když se všechny děti dostaly na parkoviště v Hinterhermsdorfu,
dali jsme si sváču a vyrazili z kopce dolů, abychom se dostali k
lodičkám. K tomu nám řekne něco Míša: „ Loďky byly super,
párkrát jsme to pěkně rozhoupali a okolo byly různé sochy ve
skalách, na kmeni byly krokodýly z plastu nebo z keramiky
myslím.“

Cesta zpátky byla pěkně namáhavá, ale dobrodružná! Prolézali
jsme různé cestičky, mezi skalami nebo i uvnitř skal. Zpátky jsme
jeli také auty a k večeru proběhl bezva táborák!

Výlet do soutěsek

Magická čísla Richmondu jsou 15-5-14. Copak to asi znamená? 
Zeptali jsme se praktikanta Esila:

„Patnáct je vlastně počet dětí v oddíle a všichni jsou skvělí a fungují
jako jeden tým, na pátém místě jsme v pořadí oddílů a u chatky 14
můžete najít naši policejní stanici. Nejmladším členem je Laura
Kaščáková, nejstarší je Pavel Perner alias Dastin- nejvýkonnější ze
starších kluků v táboře. 

Kdybych měl říct, něco ke stavbě policejní stanice, tak to probíhalo
následovně- první verze se nepovedla, měla moc nízký přístřešek,
museli jsme to tedy postavit jinak a na jinou stranu- díky tomu máme
strategické místo, je vidět na celý tábor a umývárnu. Pokřik
vymýšlela Terezka Mlchová, celý ho napsala sama a ostatní se vždy
hned připojí. V našem oddíle má každý speciální funkci- Alexis je
například nejlepší v ukrývání se, je tedy ideální pro nejrůznější
špionážní úkoly. Jeho bratr Nicolas je naopak velice vnímavý, má
tedy pozici vyšetřovatele. A Matěj Cidlina dostal diplom za speciální
odhodlání při hře, kdy obětoval své oblečení ve prospěch týmu,
přesto se zvedl a se slovy: „Já to doběhnu“, pokračoval v
celotáborové hře. 

Role vedoucích v týmu jsou rozdělené tak, že Lucinka vymyslí plán
a Esil to zrealizuje.

Richmond, kandidát na
první místo!
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V oddíle Chelsea najdete 15 členů, nejmladším členem je Kuba
Jakl a nejstarší je Eliška Kotulová.

Rád bych vyzdvihl naše průzkumnické trio Martin, Matthew a
Eliška, kteří provádí mimořádně dobrou práci, nicméně jedině
jako celý tým můžeme dotáhnout naše vítězství do konce.

Chelsea je pro tuto chvíli na prvním místě, proto jsme se zeptali
vedoucího Kopra a praktikantky Káji, jako mají taktiku:

Kopr: „V tuto chvíli jsme ve velkém očekávání a spoléháme na
předem domluvenou úmluvu s týmem Richmond. Vzájemně si
totiž kryjeme záda a nenecháme žádný tým, aby se dostal na první
pozice!“ Kája: „Všichni bychom to chtěli udělat pro Kopříka, aby
získal uznání a dokázal, že minulé vítězství nebyla vůbec žádná
náhoda! On do toho totiž jde naplno a podporuje svůj tým ze všech
sil.“

Dále jsme se dozvěděli, že nejhezčí v týmu je Kopr a za mozek
týmu je považovaná Kája.

„Chelsea patří Londýnu,
Londýn patří Chelsea“

Rychle a stručně chceme připomenout, že táborová pošta je vám k
dispozici téměř 24 hodin a mnoho párů se díky ní dalo dohromady,
tak není radno ji podceňovat!

Techtličky Mechtličky 
v Tomášově
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