
Vedúca Miška
V našom tábore vedú 3 vedúci 3
vekovo určené kategórie. My
ako najstarší sme padli „pod
krídla“ Miške, čož jej užtak ne-
závidím. Podľa môjho názoru
sme ten najhorší oddiel no Mi-
ška nás zvláda ľavou zadnou. Je
to sympatická mladá žena kto-
rá si s nami rozumie. Niektoré
vážne situácie rieši dokonca
s nadhľadom alebo srandou. Dá
sa z ňou aj porozprávať ale nie-
kedy aj poradí. Ako vedúca si
vedie veľmi dobre a prajem jej
veľa úspechov do budúcnosti. 

Martin Peter Železník, 
14 rokov

Streda
V Stredu nám striekly vlasy
a aj tvár. Pani veduca je veľmi
milá a dobrá máme ju radi.
A dnes sme boly na ihrisku.

Lucka Lacková, 8 rokov

Môj vedúci
Som v druhom odd. Môj vedúci
je Miro. Je veľmi dobrý futba-
lista a kamarát. Dobre sa o nás
stará. Miro si super!!! Je tu aj
Martin. Je to vynikajúci riadi-
teľ na Hroncovej, dobre sa
o nás stará. Je to veľmi dobrý
človek, mám ho veľmi rád a bu-
de ma doučovať slovenčinu za
15€ za 45 minút, z toho 5 eur
ide mojej mame. 

Oliver Gliganič, 10 rokov

Korzárland 2017
Dnes som sa dobre vyspal, spal
so do osem dvadsaťšesť. Keď
som vstal ledva som stihol ra-
ňajky. Ale boli fajné. Po raňaj-
kách sme išli na ihrisko Hrali
sme futbal. Môj tím vyhral
kvôli mne a Kubovi. Potom sme
išli na obed ten mi veľmi ne-
chutil. Prišiel pre nás autobus.
Ten nás odniesol do hotela, kde
bol bazén, keď sme sa vystúpili
išli sme do jaskyne. Vrátili sme
sa na hotel a išiel som si vyba-
viť bezlepkovú pizzu (bez Mar-
tinovej pomoci by to nešlo –
ĎAKUJEM). Podarilo sa.

Adam Mitro, 12 rokov

Korzárland 
Dnešný deň sme začali ranaj-
kami. Po obede sme sa išli
okúpať a boli sme na exkurzii
v jaskyni. Bola to dlhá cesta.
Mali sme veľmi dlhý oddych.
Vyhodnocovali sme taktiež aj
biznis. Je to už 5 deň a zostáva-
jú už len 2 dni. Zbehlo to veľmi
rýchlo. Našiel som tu veľa no-
vých kamarátov. Dúfam že si
tie posledné dni užijem.

Jakub Brenvasser, 14 rokov

V bazéne sme boli krátko
Začal by som raňajkami ktoré
nedopadli podľa mojich oča-
kávaní. Po presunutí na ihris-
ko bolo trocha srandy, ale najv-
äčšia sranda začala v bazéne
v ktorom sme boli dosť krátko.

Tobias Vašenko, 14 rokov

Rok 2007? 
Niektorí si na neho nevedia
vybaviť žiadnu dôležitú spo-
mienku, pár z nás sa vtedy
ešte len narodilo, ale pre mňa
predsa len niečo znamenal.
Malé šesťročné dievča, ktoré-
mu bolo mesiac pred tým, ako
malo nastúpiť do prvého ro-
čníka základnej školy
oznámené, že sa zúčastní
letného detského tábora. Ten
pojem pre mňa neznamenal
veľa, až kým ma rodičia nevy-
sadili pred obrovským autobu-
som a nerozlúčili sa so mnou.
Cestovalo sa mi zvláštne. Môj
prvý výlet bez rodičov a ešte
k tomu s kopou cudzích ľudí.
Trvalo mi, kým som sa sociali-
zovala, ale môžem povedať, že
to bola jedna z najlepších
skúseností, akej ma moji rodi-
čia mohli vystaviť. Od toho ro-
ku som navštevovala letné
tábory každý rok. Stále to bolo
o niečom inom – dospievala
som, moje myslenie a správa-
nie sa menilo, formovalo
a tábory to vo mne utužili.
Spoznala som nespočetné
množstvo ľudí a utvorila ka-
marátstva, ktoré trvajú dote-
raz. Budem mať sedemnásť ro-
kov a v tábore som jedenástyk-
rát. Teší ma pozerať sa na deti,
ktoré sú tu prvýkrát a pripo-
mínajú mi, ako ťažko-jedno-

duché bolo sem zapadnúť
a užiť si tábor naplno. Moje
najkrajšie táborové spomien-
ky patria ére “Donovaly”. Tam
sme zažili ozajstné bezmobi-
lové časy, kde sme sa vedeli za-
baviť a nechýbali nám spôso-
by konzumnej doby.

Bianka Ujcová, 16 rokov

5. deň
Dnešný deň bol naozaj unavu-
júci ale napriek tomu opäť nes-
klamal. Ako každé ráno sme
prišli na naše každodenne na-
vštevované miesto v lone
prírody a na obed sme sa vy-
brali do Liptovského Jána, kde
sme navštívili termálne kúpe-
le. Na tomto mieste je zaujíma-
vá voda v bazéne, ktorá je mi-
nerálna a všetkých nás štípalo
telo. Síce voda štípala, nič nám
nezabránilo tabaviť sa a pori-
adne sme sa vybláznili. Neskôr
sme sa autobusom presunuli
do Stanišovskej jaskyne a tak
sme sa v tom horúcom letnom
dni, naobliekaní vybrali pres-
kúmať toto miesto. V jaskyni
sme si vypočuli prednášku
a obdivovali rôzne zaujímavos-
ti v tmavých, chladných no na-
priek tomu zaujímavých pries-
toroch. Potom sme si všetci vy-
pli naše čelovky a vnímali úpl-
nú tmu a načúvali tichu.
Nakoniec sme sa vyhladovaný
vrátili na hotel a dopriali si po-
riadny odpočinok. Večer sme si
vyskúšali ručné pranie ponoži-
ek na štýl pionierských tábo-
rov a nebolo to veru ľahké. Tak
nejako takto vyzeral náš vyčer-
pávajúci a naozaj pekne preži-
tý deň v Korzárlande.

Nina Straková, 13 rokov

Správa dňa – iba polievka
Prvá správa v piaty deň Kor-
zárlandu bola, že na obed do-
staneme iba polievku, čo mi
trošku zhoršilo náladu. Na-
šťastie za ňou nasledovala jed-
na lepšia – taká, že navštívime
jaskyňu a bazén. Poobede sme
sa presunuli do Liptovského
Jána ku bazénu. Voda bola mi-
nerálna, preto nás všetkých
štápalo celé telo. V jaskyni
sme dostali čelovky, lebo jas-
kyňa nebola osvetlená. Pri
príchode sme konečne dostali
obed. Večer sme vyhodnotili
biznis a potom už nasledovala
diskotéka. 

Daša Dvořáková, 13 rokov

To je ten tón!
Prečo ten čas tak rýchlo ply-
nie? Pred 12 rokmi som prvýk-
rát zavítala do tábora ako malé
5 ročné dievčatko. 

Niektorí rodičia sa boja
poslať svoje dieťa na týždeň
preč z ich domovov, ale toto
rozhodnutie mne pred to-
ľkými rokmi prinieslo mnoho
vzácnych spomienok, na
ktoré spomínam aj dnes. Šk-
rabance a modriny, ktoré sa
omylom prihodili počas poby-
tu zmiznú, a my ako deti si
odnášame okrem nich mo-
menty, zážitky a nových ka-
marátov každý nový rok. Vďa-
ka tomuto táboru som sa
stretla s mojou animátorskou
kolegyňkou Biankou pred 7
rokmi a dnes spolu dávame
pozor na deti a pomáhame ve-
dúcim. V minulých Korzári-
koch som už za tie roky na-
písala veľa článkov o všetkých
hrách a výpravách do prírody,
takže tento nasledujúci úsek
by som chcela venovať ľuďom,
ktorí mi tento rok úprimne
prirástli k srdcu.

Bianka, máš ty na mňa ešte
nervy? Prepáč za moje túlenie
v noci a cez deň a preberanie
tvojej strany postele. Ďakujem
ti, že mi dôveruješ a všetko čo
máš na srdci mi hneď povieš.
Je až zvláštne, cez koľko spolo-
čných období sme si prešli
a koľko máme ešte pred sebou.
Buď silná a pamätaj si, že vždy
som tu pre teba.

Moje bunkové spolubýva-
júce Ivka a Viki, alebo mám ra-
dšej napísať Ivan a Viktor? Ďa-

kujem vám, že aj cez moje
hlúpe vtípky sa vždy usmieva-
te a neberiete ich vážne. Som
šťastná, že naša celá izba preži-
la vrtulník vo wcku a žoža bez
žiadnej ujmy na zdraví. 

Vedúci Miro, úprimne sme
si s Biankou mysleli, že tento
rok s tebou nebudeme mať ani
jednu konverzáciu a nijako sa
nespoznáme. Veľmi sme sa
mýlili a som vďačná za každý
čas, ktorý si si pre nás našiel
a aj obetoval a strávil ho s na-
mi. Chcela by som ti poďakovať
za vtipné spomienky, od žožka,
cez pískajúci vrtuľník až po
jednoduchý výlet do jaskyne.
Počkal by si na nás, kým sa sta-
neme vedúcimi, prosím?

Keďže nechcem zapísať pól
strany s ďalšími ľuďmi, chcem
vám všetkým venovať jedno
veľké ĎAKUJEM. Ako ani-
mátorka už vnímam tábor ináč
a verte, je za ním veľa práce
a úsilia. Nezabúdajte prosím na
nás, a príďte aj na ďalší ročník
Korzárlandu! 

Martina Cvancigerová, 
16 rokov

Šok!
Bianka Ujcová (16) a Martina
Cvancigerová (16) videné spolu
držiac sa za ruky?! Bolo
chladné srdce Bianky Ujcovej
roztopené alebo našli vo svo-
jom vzťahu kompromis, o kto-
rom nám nič nechcú prezra-
diť? Budeme vás updatovať
o ich vzťahu v budúcom vyda-
ní! 

Anonym
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V tábore sme si našli priateľov (zľava: Adam, Gabika, Saška)


