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dúca, ale všetky tieto vlastnos-
ti sedia na jej zlaté srdiečko. 2.
oddiel má na starosti vedúci
Miro. Jedním slovom ORIGI-
NÁL. A najstarších – najúžas-
nejších ? má vedúca Miška.
Moja hl. vedúca sa taktiež stará
o zábavu a smiech v celom
tábore. A BEST of the BEST ve-
dúci je náš boss Martin. Stará
sa o poriadok, disciplínu
a hlavne srandu. Chválim hlav-
ne aj pani zdravotníčku, ktorá
sa poctivo stará o našu Veroni-
ku. ? Ďakujem všetkým ve-
dúcim za zábavu, smiech... ĎA-
KUJEM

Denisa Čontošová, 
13 rokov

Biznis
V utorok sme hrali hru, v kto-
rej sme mali vlastnoručne vy-
robiť nejaké veci alebo vyko-
návať služby. Následne vedúci
chodili po izbách a kupovali
produkty, ktoré sme im po-
núkali za papierové peniaze.
Naša izba 201 spolu s dievčata-
mi zo 106 vytvárala pohľadnice
a všelijaké iné „plagáty“ a pou-
kážky, narcistické čelenky a re-
klamy vedúcim. Mohli si aj ob-
jať jednorožca za 1000€. Občer-
stvovali sa tyčinkami a ľado-
vým čajom. Kompletne sme
zarobili 77100€. Ďakujem die-
včatám zo 106, ste strašne su-
per. 

Viktória Malinovská,13 rokov

4. a 5. deň
v Korzárlande
Včera keď som vstala tak som
zobudila aj svoju kamarátku
Natálku. Potom prišla Martina
a nás učesala. Keď nás učesala
tak sme bežali na raňajky. Na
raňajky boli párky s kečupom.
Potom sme išli na izbu a obli-
ekly sme sa a išli sme vonku
pred hotel. Keď nám Martin
povedal že máme tlieskať tak
sa objavily vedúci prezlečený
za gréckych bohov. Povedali ni-
ekoľko slov a začala sa olympi-
áda. Keď skončila tak bolo vy-
hodnotenie. Keď sa skončilo
vyhodnotenie tak sme išli na
izby. Potom sme išli na obed.

Na obed bola fazuľová polievka
a strapačky z kapustou. Zase
sme mali oddych. Po oddychu
sme hrali hru biznis. My sme
predávali jednorožcov a hovo-
riacu jahodu. Zarobili sme
154450€. Keď sme skončili hru
tak sme išli na večeru. Na veče-
ru boli buchty na pare posy-
pané grankom. Keď sme dove-
čerali tak sme išli na izbu od-
počívať. Keď sme skončili z od-
počinkom tak sme išli do
spoločenskej miestnosti. Tam
nás čakalo prekvapenie. Vedúci
prezlečení za staylistov. Oni
nám namaľovali vlasy na mod-
ro a ružovo. Keď sme skončili
bežali sme do sprchy. Osprcho-
vali sme sa a išli sme spať. 

Miro je najlepší vedúci na
svete. Lebo je veľmi vtipný a je
super. 

Emma Thurová, 10 rokov

4. deň 18.
Keď sme prišli s večere. Mali
sme sa stretnúť v spoločenskej
sále a tam prišli vedúci prezle-
čený za stajlistov. Mne naspre-
jovali vlasy na ružovo modré
vlasy.

Martina je veľmi zlatá. Ve-
ľmi ju mám rada. A je tá najle-
pšia. A som rada že som s ňou.

Natálka Nemčíková, 
8 rokov

Vedúci
Som v 2. oddieli a môj vedúci
je Miro. V 1. oddieli vládne Ma-
ťka, v 3. oddieli Miška. A hlavný
vedúci je Martin. Všetci sú su-
per.

Aneta Vrábľová, 12 rokov

Najlepšia hra
Včera sme hrali hru menom
„Biznis“. Išlo tam vlastne o to,
že sme si mali vymyslieť čo bu-
deme robiť (napr. masáž, poi-
sťovňu). My sme kreslili por-
tréty. Bolo to veľmi super.
A vlastne tie portréty boli
o tom, že ako by vyzerala tá
osoba ako vrah. Ale my sme si
urobili aj masky. Kaja bola
„Clockwork“, Kika bola „Sally

Williams“ a ja som bola „Psy-
cho Wendy“. 

Juliána Kušnírová, 12 rokov

Olympijské hry
Keď nám na raňajkách ozna-
mili, že sa chystajú olympijské
hry mala som zmiešané poci-
ty, pretože som v tábore 1. krát.
Na vedúcich sme čakali dlhšie
ako zvyčajne. Napokon prišli
oblečení ako bohovia Olympu.
Hry sa otvorili a začali sme
súťažiť v piatich disciplínach:
postreh, hod medicinbalom,
skok z miesta, tenis a skok cez
švihadlo. 

1. disciplína – POSTREH:
V tejto disciplíne išlo o to chy-
tiť čo najviac fixiek (ktoré hád-
zala animátorka Martinka), ale
museli sme sa jej pritom poze-
rať do očí :D. Chytila som 3 fixy.

2. disciplína – HOD MEDI-
CINBALOM: Táto disciplína je
hlavne o sile... a ja silu neám,
takže sa mi veľlmi nedarilo :D.

3. disciplína – SKOK Z MI-
ESTA: Poriadne som sa rozho-
jdala, ale skočila iba 152 cm. Ale
nečudujem sa nečakala som vi-
ac :D.

4. disciplína – TENIS: Odbiť
čo najviackrát loptičku nieje až
také jednoduché ako som ča-
kala...., ale zafukal vietor nooo
:D

5. disciplína – SKOK CEZ
ŠVIHADLO: V tejto disciplíne
sa mi darilo napriek. Švihadlo
som preskočila 75-krát a získa-
la 2. miesto.

Bolo super zúčastniť sa. Ďa-
kujem vedúcim!

Emma Mašlanková, 
13 rokov

Olimpiáda a biznys
V utorok do obeda sa konalo
olimpiáda. Súťazilo sa v:

1. preskoku cez švihadlo,
2. v skoku do dialky,
3. v hode medycimbalom,
4. v postrehu,
5. v tenyse.
Po obede sme tu mali biz-

nys. Každý niečo poredával.
Kto zarobil najviac peňazí vy-
hral a potom vyjednával s Mar-
tynom čo za to dostane.

Zuzana Antalová, 11 rokov

Večerný program
Včera bol zabavný deň, lebo
sme hrali biznys. Ja s Marku-
som sme robili obchod. bolo to
veľmi zábavné.

Adam Horváth, 10 rokov

Víťazky súťaže Miss (zľava: Paťka, Natálka, Karin, Viki)

3. oddiel Zábava na večerných diskotékach gradovala

Popri novinárčine oddych pri biliarde

Rasťo hľadá zákonom chránené
magnetity v celej Boci


