
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
 

 
 

 

 

 

 

 

Nabídkový list akcí URSY na rok 2012 

 Dne 30.3.2012 jsme přijeli do Rejdic, 

hráli jsme pár her. Dne 31.3.2012 jsme hráli 

hru Kdo první z dvojice nastrouhá brambory. 

Potom jsme hráli ještě pár her. K obědu byl 

smažený sýr nebo řízek, salát, vařené 

brambory, polévka a nějaké pití. Já jsme si 

dala smažený sýr, tatarku a vařené brambory 

– to bylo moc dobrý. Pak bylo pár her. 

Pauzička trvala kolem půl hodiny. Vedoucí 

nám nakecali ----- večer smrtící polibek a 

ještě, že půjdeme 30 min na procházku, ale 

ještě před tím přijela Evka. Procházka trvala 

asi 2 hod. Dne 1.dubna jsme měli rozcvičku 

……. Néééé kecám APRÍL. Tereza Foffová 

 

 30.3.-1.4. Výprava Rejdice. V pátek jsme dorazili do Rejdic, foukal hroznej vítr a 

byla docela zima. V sobotu jsme hráli hry a po obědě jsme se šli projít a občerstvili jsme se 

v hospodě u Hermíny. Dali jsme si pohár a potom jsme se vraceli do chaty. Večer se hrály 

ještě hry a šlo se spát. V neděli jsme hráli polibek smrti, půjdeme uklízet a po obědě 

pojedeme domů. Verča Majerčáková  

 Šli jsme z Nymburka do Poděbrad. Bylo to super. Hráli jsme různé zábavné hry. Opékali jsme buřty a špízy, brambory 

 30.3.-1.4. Přijeli 

jsme do Rejdic, pak jsme si 

vybalili. Já jsem byla na 

pokoji s Káťou, Markyšou, 

Sárou a s Lukášem. 

V pátek jsme měli dobrej 

program. V sobotu jsme 

hráli hry, šli jsme na 

procházku a byli jsme 

v hospodě u Hermíny. 

V neděli jsme hráli hry a 

psali příspěvky. Líbilo se 

mi tu. PS: Jirka a Méďa 

strašně dobře vaří. Adéla 

Hančilová 

 

 30.3. jsme přijeli do Rejdic. Byla to 

super výprava, hráli jsme spoustu her a byla 

to velká sranda. Nejvíc se mi líbila hra ryby 

na suchu. Taky jsme šli na procházku ve 

velkém větru, náš cíl byl hostinec u Hermíny. 

Zpátky jsme šli ve slabé vánici, dorazili jsme 

jako první. V sobotu večer jsme koukali na 

DVD ze starých táborů. V neděli jsme odjeli. 

Sarča  

 

 
Ivuška 

 
Tereza 

 
Verča 

 Rejdice. V Kolíně 

sluníčko, tak co bychom 

tam dělali? Vyrazili jsme 

do Rejdic. Všude plno 

sněhu, vítr. Proto jsme 

zůstali zalezlí na chatě. 

Jiřík nám upekl buchtu a 

večeře byla vynikající. Děti 

byly zvladatelné (až na 

větší). V pátek jsme si 

promítali Harryho Pottera. 

V sobotu nás čekala 

vycházka, mnoho her a 

promítání starých 

táborových filmů. Nedělní 

ráno bylo opět zajímavé. 

Dětičky spaly dlouho. 

Nezlobily a vyspaly se 

krásně. Škoda, že jim 

nechutnala snídaně. Abych 

nezapomněla, hráli jsme 

ryby na suchu, v nichž mě 

mistrně porazila Irma –

největší ryba pluku! 

Polibek smrti byl jako vždy 

úspěšný. Jen prosím děti: 

poslouchejte, myslete si 

svoje a nebuďte mě v 7.00 

ráno. Vaše Ivuška 

 

 
Adéla 

 
Sarča 

 

 

 


