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Naši redaktoři se dozvěděli zajímavou věc! Dnešní vítězství
Redbridge přineslo nečekané ovace! Vedoucí Redbridge Lukás byl
několikrát za polední klid osloven dětmi, kteří mu zběsile
gratulovaly, nosily ho na rukou a přemlouvaly ho, že jejich
vítězství by se mělo opakovat! Dále jsme zjistili, že na policejní
stanici Redbridge se konala soukromá párty, kde šampáňo teklo

proudem, holky tancovaly na stolech a všichni vesele zpívali…Co
nám k tomu řekl sám Lukáš?
„Není to žádná velká párty, aby ostatní nezáviděli…cca 100 až
150 lidí, prostě malá soukromá akcička.“
Tomu říkáme oslava!

Celotáborové Techtle Mechtle

Kdybychom měli tento oddíl charakterizovat třemi slovy, byla by to
tato: báječný kolektiv, spolupráce a samostatnost. Celý tým totiž
úžasně spolupracuje, to nám potvrdili i vedoucí Westminsteru Lucka
a Honzík: „Je to pravda, jsou zcela samostatní a fungují parádně i
bez nás. Když jsme měli hru na stanoviště, tak náš oddíl byl rozdělen
na holky a kluky a obě dvě skupiny se staraly o ty nejmenší, držely
se pohromadě, no prostě paráda!“ Zároveň je tedy důležité říct, že
nelze nikoho jednoznačně vyzdvihnout, protože každý je jedinečný,
má nadání na něco jiného, ale zároveň fungujeme jako jeden muž.
Jak fungovala vaše stavba přístřešku?
„Všechno šlo velice hladce a každý se ujal nějakého úkolu- Honzík
a další starší kluci pomáhali Honzíkovi praktikantovi s natažením
plachty, ostatní sháněli klacíky na plot a vymýšleli, jak bude vypadat
vnitřek.“
Jak si vedete v celotáborové hře a jak hodnotíte dosavadní již
proběhlé hry?
„Je pravda, že náš tým bohužel není na přední pozici v
celotáborovce, ale určitě musím říct, že jsme si to všechno užili! Při
stavění prutu a lovení obálky byli úžasní běžci (Adélka, Honza a
Adam), kteří, i když už chvilkama nemohli, tak pořád běželi, co jim
síly stačily. Při nošení vody byla úžasná Anička a Fífa a Markétino
loupání jablka bylo ohromující!

Westminster 

V tomto oddíle je relativně dost nováčků, ale starší a zkušení členové
je dokonale vtáhli do děje. Na začátku měl Newham velice pomalý
rozjezd, ale vsadili na jistotu, vytáhli růžky a míří na první místo.
Na taktiku k udržení prvního místa jsme se zeptali vedoucí dvojice
Michala a Pajdy:
Máte nějaký plán, jak na tom prvním místě zůstat?
„Klademe důraz na týmovou spolupráci- jednoznačně!“
Dále jsme taky slyšeli, že někteří vaši členové chtěli opustit
okrsek, ale dopadlo to dobře, je to tak?
„Ano, přesně tak, měli jsme trochu problémy, ale je štěstí, že nás tito
lidé neopustili, protože bez Anežky, Martínka a Kubíka bychom
nemohli vůbec fungovat! Jsou pro nás absolutně nepostradatelní“.
Která celotáborovka se vám bejvíce líbila?
„ Báječná hra byla ta, kde jsme měli vytvořit rybářský prut, líbilo se
nám, že jsme všichni museli spolupracovat a shodou okolností jsme
tuto hru i vyhráli. Důkladně jsme totiž promýšleli taktiku, dost
dlouho a vsadili jsme na nejlepší běžce v týmu!“

Newham
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