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Je přesně týden před odjezdem několika z nás na tábor v
Tomášově, přípravy jsou v plném proudu a my nevíme, kam
dříve skočit, ale snad vše stihneme.

Celý rok jsme se scházeli a připravovali pro vás celotáborovou
hru.V říjnu jsme měli soustředění v Rokytnici nad Jizerou, kde
jsme se rozhodli pro hru s tematikou Sherlocka Holmese. Pak
už jsme jen na dalších schůzkách vymýšleli hry a dolaďovali
detaily.Myslím, že se výsledek povedl a že se máte na co těšit.

Jednou z mnoha novinek na táboře bude i vydávání tohoto
občasníku, z něhož se dozvíte vše podstatné, co budete
potřebovat vědět, a samozřejmě i pár drbů s táborových
kuloárů.

Těšíme se na na váš sobotní příjezd.

Přípravy v plném proudu

Sešel jsem se s vedoucím loňského
vítězného oddílu a položili mu pár otázek
ohledně letošního roku

.Jak se těšíš na tábor Honzo?
Docela se těším, zatím si ani nepřipouštím,
že jedu už za týden.
Půjdeš letos po vítězství stejně usilovně
jako loni?
Víš co, loni to šlo samo a já předpokládám,
že letos to bude podobné.

Připravovali jste se svojí praktikantkou
Kájou nějakou  speciální taktiku?
Ano připravovali, ale jelikož víme, jak moc
Esil vše sleduje, nemůžeme prozradit 
vůbec nic. 
Vyhrajete i letos?
Uděláme pro to s Kájou, co bude v našich
silách, v rámci pravidel.

Děkujeme za rozhovor

Loni jsme neměli konkurenci

V pondělí 10. června jsme s Martinem
vyrazili do Tomášova. Vezli jsme vše, co by
se nám při odjezdu nevešlo do aut a
autobusů.

Tábor byl ponořen do mlhy a byl podezřele
klidný, jak ho neznáme. Ve vzduchu bylo
cítit, že se schyluje k nějaké loupeži, ale o
tom až jindy...

Po otevření chatky číslo jedna nás přivítali
celoroční obyvatelé tábora, naši staří známí
pan Jahoda a Brumík, chvíli jsme pokecali,
ale neměli jsme moc času. Tak vás máme
aspoň pozdravovat a vzkazují, že se moc
těší, až vás opět uvidí nebo uslyší...
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Petr s Honzou při práci...


