Posíláme třetí zprávu: dnes jsme zůstali celý den v táboře. Trénovali jsme ve skupinách
přesun podle azimutu. V rámci ranní hry jsme odlovili poklady v lese. Z lesa nás vyhnal
nečekaný dešť, který přetrvával do odpoledních hodin. Odpolední program se přesunul „pod
střechu.“ Tvořili jsme táborové obrazy a masky na večerní diskotéku. (výsledky jsou patrné z
galerie). Po večeři se rozjela diskotéka v jídelně. Vedoucí si sehnali originální oblečky a
bavili děti jen už jen svými přichody. Zítra se chystáme na kotlíkování ( kdyby se náhodou
nezadařilo, je kuchař připraven se špagety :-))..PS: stále očekáváme ještě některé dopisy, děti
mají již podezření, že poštovního holuba pravděpodobně sestřelilo auto.
V úterý jsme vyrazili žlutým pendolínem směr Svitavy. Balení bylo na výbornou – tu chyběla
kšiltovka, tu boxik na jídlo, tu plavky. Tábor jsme opustili jako voda po povodni. Vlak nám
jel na čas tentokráte i ze stanice Čachnov. Po přestupu v Borové a pochodovém cvičení po
Svitavách jsme dosáhli cíle. Na obzoru se nám rýsoval tobogán, ledovec a skluzavka. Pro
mladší oddíl byl bazén dokonalým místem k řádění. Výška bazénu 80cm, skluzavky a
lodičky. Posledním přímým spojem ze Svitav jsme se dostali v pořádku až do tábora. Zde na
nás čekala již gulášovka a domácí vdolky.
Pracovní týden jsme započali běhacími disciplínami. Nejstarší oddíl již od ranní rozcvičky
trénoval přesun s azimutem (naštěstí služba počkala se snídaní)… Mladší oddíly se věnovali
terennímu běhu. Po obědě byl pro všechny připraven skákací hrad. Mladší holky se po obědě
přesunuly na stavění domečků do lesa a kluci opět na sřelbu. Ve volných chvílích mastíme
tenisové tunraje, přehazku a fotbal. Večer jsme konečně našli odvahu k sepsání dopisů pro
všechny naše známé. Myslím, že na Vaše ratolesti budete pyšní, hlavně na ty nejmladší!
Hysterie z úklidu přetrvává. V chatkách je stanoven čas na zametání, věrání a návštěvy.
V sobotu jsme dorazili všichni v pořádku na základnu. Seznámení proběhlo na bitevním poli.
Všichni přežili, jen oblečení bylo trochu promočené. V neděli jsme se probudili do šedivého
rána. Program to nemohlo ohrozit. Rozjeli jsme trénink hasičských značek, střelby a lezení po
lanu. Nejlepšími střelci mezi staršími byli vyhlášeni Ondra Z., Ondra M. Daneček, Míša,
mezi mladšími Mára K., Honzik K. a Ája F. Odpoledne jsme se vydali na výlet do místního
„velkoobchodu“ pro pohledy. Pohledy nebyly k mání, tak musíme zítra vyrobit originály.
Očekávejte něco krásného ve svých stránkách, budeme na tom makat celý zítřejší polední
klid.
PS: nejlépe uklizenou chatkou je chatka zdravotníka, to vidí děti jako podraz a o to více
pracují na úklidu, nemůžeme je z chatek dostat. Prosím před jejich návratem ukliďte všechny
prostředky k úklidu.

