
NOVINY z Bažiny

Vážení, 

musíme se smířit  se skutečností,  že ať se snažíme připravit tábor sebelíp,
vždy  se  objeví skutečnost,  která učiní tábor  nezapomenutelným  (i  bez
našeho přičinění). Máme za sebou již vosí tábor, myší tábor, vypařený tábor
(průměrná teplota  35°C),  vrhací  tábor  (ten  byl  loni  a určitě jsme  nevrhali
nože, nýbrž šavle) a letos to vypadá na bahenní lázně. Naše pokožka bude
plná minerálů, dobře vyživená a rozhodně plná stopových prvků – rozhodli
jsme se tímto 100% přírodním materiálem impregnovat i veškeré oblečení ;)).
Pro velký úspěch vzorky dovezeme domů.

Jak je známo, Royal Rangers je přizpůsobivý a každou nevýhodu proměníme
ve  správné dobrodružství.  No  řekněte  sami,  koho  by  nebavilo  hrát  ringo
v gumácích,  se zabláceným ringokroužkem (chytit  ringo znamená bahenní
střik od pasu nahoru, nechytit = od pasu dolů), lovit pingpongový míček ve
vrstvě krásně čvachtavého blátíčka, jezdit na lanovce a přitom brzdit nohama
= permanentní  make-up zaručen.  No prostě cítíme se tu  jak  ve Shrekově
bažině a  naší hymnou  je  Jožin  z bažin  .  Co  více  dodat…  jsme  šťastní
a spokojení :) :) . 
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První netradiční bojovkou byl tvrdý a nekompromisní boj o vedoucí kmene.
Každá skupinka tentokrát nebojovala o jméno nebo barvy, ale o nejlepšího
vedoucího.  Byla  to  řež,  ale  nakonec  jsou  všichni  jak  jinak  než  spokojeni,
jelikož máme jen TOP vedoucí .

Rozjely se hry a úkolovky, jejichž cílem je dostat se z labyrintu – ideálně na
koni  :) (kůň = imunita – viz  fotogalerie).  Řešíme zapeklité úkoly,  běháme,
trampolínujeme,  pinčesujeme,  deskovkujeme,  lanovkujeme,  sbíráme
uprchliny  (bonusové body)… 

Tématem tábora je Uprchlík a hlavní myšlenkou „Kdy se z boje neutíká a kdy
platí – kdo uteče, vyhraje“. Povídáme si s dětmi o tom, že není zbabělé utéct
před zlem a není slabost říct ne věcem, které nám škodí. Každá skupinka -
kmen nosí  vznešený název podle útočištného města na východním břehu
Jordánu – Hebron, Golán, Šekem a Rámot.

Pro dnešek končíme s raportem, protože přišel čas na další bahenní koupel
společně s masáží, po které nás čeká vynikající menu. 

                                                                                                     Vaši bláteníci 


