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Novinky 

Porazili jsme Peksáky !!!!!! 
 

Odpolední program jsme zahájili koupáním v bazénu a pak jsme společně vyrazili do 

sousedního tábora Peksův mlýn na sportovní odpoledne. Na jejich hřištích jsme hráli florbal 

(kluci) a dvakrát vybíjenou (holky). 

Po skončení těchto disciplín jsme se přemístili do našeho tábora, kde jsme hráli fotbal 

(kluci), softball (smíšená družstva 5 kluků a 5 holek) a ti nejmenší se setkali v netradičních 

hrách (kluci i holky). Atmosféra byla napjatá a za stavu 3:3 jsme začali hrát volejbal (vedoucí 

a praktikanti). Jako každým rokem jsme vyhráli a obhájili naše prvenství. 

Odměnou bylo koupání a udělání si vlastní večeře – opékali jsme buřty. Ještě před 

večerkou jsme po družinách lovili šifrované zprávy a výsledky byly započítány do CTH. 
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Oddíly 

1 oddíl 
 

Dnešní den nám opět začal krásným slunečným počasím. Dopolední program jsme začali 

stavěním hrází na skalce a poté jsme se přesunuli do tábora, kde nás navštívili rádio Impuls a 

rozdalo nám spoustu pěkných dárečků. Těšíme se na další den! 
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2 oddíl 
 

Dopoledne jsme s holkami zvolily odpočinek a nabírání sil před velkým zápasem 

s Peksáky. Zalezly jsme do stínu a z korálků vyráběly náramky a náhrdelníky. Myslím, že 

jsme si to suprově užily. 
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3 oddíl 
 

Dopoledne se 3. oddíl řádně chladil v bazénu a při tom jsme stihly 

vyzdobit les pavučinou s pavouky a podávat rozhovory rádiu Impuls . 
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4 oddíl 
 

„Peksáku, těš se!“ Tak s tímto heslem zahájil 4. oddíl středeční dopoledne. Nejprve jsme 

vyráběly vlajky k jednotlivým hrám, potom jsme trénovaly roztleskávačské pokřiky a 

dolaďovaly taktiku. Celé dopoledne se ubíralo v poklidném duchu završené skvělým obědem. 
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5 oddíl 
 

Dnešní dopoledne se neslo v klidnějším rytmu. Lehce jsme potrénovali na Peksáky a 

potom jsme odpočívali v našem nádherně vyčištěném bazénu. 
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6 oddíl 
 

Dnes ráno k nám mělo přijet rádio Impuls. Abychom si zkrátili čekání, zaběhli jsme si 

triatlon. Ten spočíval v překážkovém běhu v obrovských holínkách, v lukostřelbě a plavání. 

Někteří jsme si to zkusili dvakrát. Dokonce i naši vedoucí si proběhli, to co na nás připravili. 
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7 oddíl 
 

Dnes náš oddíl čekala služba. Všechny povinnosti jsme plnili s plným nasazením a u toho i stihli 

trénink na Peksáky. Trénovali jsme fotbal a softbal. Stihli jsme také bazén, počasí nám přálo. 
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