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Každý táborník si měl s sebou na tábor přibalit čistě bílé tričko, aby
si jej mohl v táboře vyzdobit do barev svého oddílu. Mezi barvami
se objevily barvy od žluté, přes lososovou až k modré. Některé
výtvory, jak tyto trika můžeme nazvat, jsme mohli už během
úterního dne vidět na prádelní šňůře u jídelny… a proto přinášíme
rozhovory s našimi náhodnými čtenáři, které jsme zastavili v areálu
tábora.
Mezi vyzpovídanými tábornicemi byla Kája z Athén, Nikča a Kája
z Tesalonoky.

Holky, jak se vám líbí nápad s batikou?
Všechny dívky se shodly, že se batikování se líbilo a určitě jej
vyzkouší i doma.
Už jste někdy předtím zkoušely batikování?
„Ani jedna jsme batikování neznaly,“ svěřily se nám holky… a Kája
dokonce dodala, že batikování a samotnou batiku ani neznala.

Myslíte si, že mezi barvami, které jsou už k vidění, je tou
nejhezčí stále ta vašeho oddílu nebo se vám líbí i jiné barevné
kombinace?

Jednohlasně a bez rozmyšlení si vždy všichni prosazují svou barvu
a jinak tomu není ani u Káji, Nikči a druhé Káji. Holky jsou s batikou
svého oddílu spokojené.

Nabatikované triko může být hezkou památkou, budete ji střežit
jako oko v hlavě?
Samozřejmě trička budeme nosit jak na táboře, tak i doma. Určitě se
všem bude líbit, přeci jen je každé originální a námi vlastnoručně
dělané.

Hra barev

První diskotéka nám pomalu rozmíchala karty mezi dívkami a chlapci.
Letošní obhajobu role AlfaSamcem jsme předpověděli Martina
Javornického, ale ten utrpěl těžkou ztrátu, když se na tanečním parketu
objevil hoch ze sousedního táboru Roy. Dočkáme se rvaček o jeho srdce
mezi děvčaty nebo už jsou uzavřené tajné dohody o jeho okouzlení?!
Nechme tomu čas.. a těšme se na další disco-trisko. :)

Sodoma Gomora
Využíváme všech aktivit
Díky potůčku, který naším táborem protéká, jsme se stali i
rybáři. Mezi největší vášnivce se bezpochyby řadí Georgo
Saláto, který neváhal – nazul holínky, koupil sardinky a vydržel
na čekačce i přes lehký déšť, jenž nás v posledních dnech trápil.

Využíváme všech aktivit

Úterní odpolední program se nesl v duchu zábavy, kreativity a chytrosti.
Táborem proto znějí písně a básně, někteří šťastlivci si vystřelí hodnost
z luku a ti nejchytřejší si musí zapamatovat některé z řeckých bohů nebo
se postavit vedoucímu v těžké stolové hře.

Antičtí hrdinové 
získávají nové zkušenosti

Od příštích vydání se pomalu

chystáme přinášet rozhovory a

informace o jednotlivých oddílech.


