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LEDNOVÁ VÝPRAVA

VÝPRAVA+VÝPRAVA S RODIČI
zveme všechny na trojdenku, která se koná

10.-12.ledna 2014
Ubytování: Chata Espero Rejdice – spacáky nebrat!!!
S sebou: přezůvky, oblečení na ven i do místnosti – pozor jsme na horách
a LYŽE nebo SNOWBORD nebo něco na klouzání
Účastnický poplatek: 600,-Kč, zahrnuje jízdné, ubytování, stravování.
Poplatek se hradí na místě. + peníze na vleky
Perm. Sobota 1den do 13let/ nad 13let
320,-/450,Večerní
19-21 hod
250,
Neděle dopo (4 hod)
300,-/380,-

(dle zájmu)

Pro ty, co nemají svoje lyže a chtěli by lyžovat, zajistíme v půjčovně.
S těmi co nelyžují, půjdeme v sobotu na výlet.
Informace pro Benátecké a
Předměřické:
sraz v pátek v 17.30 hodin
na Husově nám. Benátky n.JIz.
návrat v neděli ve 17.00 hodin tamtéž

Informace pro Kolíňáky:
sraz v pátek v 17.30 hodin
u klubovny v Mnichovické 153, Kolín,
návrat v neděli v 17.00 hodin tamtéž

NÁVRATKA: Přihlašuji se k víkendové akci ve dnech 10.-12.1.2014 do Rejdic
Emailem: ursa.kolin@seznam.cz nebo SMS na tel. 775 291 206
Případné dotazy zodpovíme na tel. 775 291 206 (Jirka Žďára)

Letem světem

nejpozději do 8.1.

 Postupně budeme po vánoční výpravě rozesílat DVD o táboře 2013.
 Vybíráme členské příspěvky pro rok 2014 ve výši 350,-Kč.
 Letní tábor v Maloticích se bude konat na začátku prázdnin, 27.6.-12.7.2014 a
účastnický poplatek je 2700,- Kč, v případě účasti alespoň jednoho z rodičů při
pomoci stavění tábora zůstává cena jako loni 2400,- Kč.

Letem světem
Výprava leden 2013
Rejdice
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.V pátek 13.12.2013 se konala
výprava v Neškaredicích. Po příjezdu jsme si
rozdělili postele a šli jsme se rozdělit do dvou
skupin a šli jsme hrát
„BOHUŽEL“ hry.
Nejdříve jsme hráli maják a pak upíra. Všechny
nás to bavilo. Druhý den jsme šli do Čáslavi –
pěšky. Tam jsme si sedli a dali si něco na zub.
Když jsme šli nazpět, každý si myslel, že
pojedeme vlakem, ale nejeli jsme. Takže jsme
byli zmrzlí. Třetí den jsme hráli Alias párty a to
jsme vyhráli. To je vše. Ahoj

Petr Chalupa

V pátek jsme přijeli vlakem do
Neškaredic a hned jsme šli spát. Ráno
v sobotu jsme se nasnídali a šli jsme do
Čáslavi. Tak jsme si dali v cukrárně čaj

Přijeli jsme do Neškaredic, pak jsme si
vybalili a čekali na film. V sobotu jsme šli do
Čáslavi. Teď jedeme domů.

Honza

13.12. v pátek se konala výprava do
Neškaredic, samozřejmě se pokaždé hrají nějaké
hry. Tak jsme z marcipánu dělali vánoční
vesničku Galů. Večer všichni koukali na video
z tábora. Další den jsme asi v deset hodin šli do
Čáslavi, tam jsme měli na hodinu a půl rozchod,
takže do 14:00, potom jsme šli bohužel těch
7km zpět, všichni jsme byli unavení, ale hry
jsme hrát museli. Hrálo se např. Úpír a Maják.
Večer se šlo k ohni a tam vedoucí předvedli
scénku z
Asterixe a Obelixe, tím se
zahájilo téma na
další tábor.

Na
výpravě bylo
dobře a taky ne,
protože jsme šli 7
+ 7km do Čáslavi.
Máme všichni
puchýře. Hlavně
já.
Ahoj Martin

Evka
Přijeli jsme v pátek navečer
do Neškaredic, dívali jsme se na film
a smáli jsme se našim výstupům
navzájem. V sobotu jsme šli pěšky do
Čáslavi a zpátky, tak jsme si dali čaj a
dortíky. Večer jsme tak nějak slavili,
když přesně nevím co. Ráno v neděli
jsme se všichni vzbudili krásně
vyspalí a plni energie – „téměř“.
V noci pár lidí navštívilo toaletu, ale
to není nijak podstatné. Bylo to super.

Pražanda Pája
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Jak už tradičně, tak i letos byla tradiční
Další den byl výlet do Čáslavi, kde jsme se
občerstvili prosincová výprava v Neškaredicích.
My Benátčani jsme vyjeli vlakem a cestou jsme
nabrali Kolíňáky, hned po příjezdu jsme si dala
s Pájuškou dárek a pak se šli všechny děti koukat
na DVD z tábora. v cukrárně a šli zpět. Dali jsme
si opožděný skvělý oběd a mrkli se na fotky
z tábora a výprav z celého roku. Dnes nám dali
vedoucí budíček déle, hráli jsme stolní hru Párty a
už nás čeká jen úklid. Tak čau v lednu a novém
roce.

Elíza

V pátek 13.12.2013
jsme přijeli do Neškaredic, jak
jsme přijeli hráli jsme hry.
V sobotu jsme šli pešky do
Čáslavi, tam jsme měli
rozchod. Večer jsme zahájili
nové téma na tábor – Asterix a
Obelix.

V pátek jsme přijeli do Neškaredic. Večer jsme koukali na
DVD z tábora, bylo hezké. V sobotu jsme šli do Čáslavi pěšky. Boleli
nás nohy. V sobotu večer jsme viděli scénu, jak unesli Druida a zahájili
další téma tábora – Asterix a Obelix. Moc se mi tu líbilo a už chci další
výpravu. Čauky mňauky, mějte se sluníčkově

Sarča

Výprava byla hodně
špatná. Jsem tu dva dny,
nenávidim je, už jsem nikdy
nepojedu. Kuchaři opět vařili
dobře. Jsme v cikánské vesnici.
Samé blbé hry, ale dobrý. Ahoj
a dává pozdrav.

Pepa

Když jsme přijeli, tak jsme hráli spoustu
her a v noci se mi spalo výborně. V sobotu jsme
šli do Čáslavi. Pak jsme hráli hry a dnes v neděli
jsme hráli stolní hru a po obědě to už nic nevím.

Dne 13.12.2013 pátek
jsme přijeli do Neškaredic, šli
jsme spát. V sobotu ráno, když
jsme vstali, tak jsme měli
snídani a šli do Čáslavi. Večer
jsme byli venku, dívat se na
scénku, která zahájila téma
tábora. Hráli jsme pár her a šli
spát asi o půlnoci. Ráno v neděli
byla snídan a později psaní
příspěvků.

Ahoj Kukyna
Anežka

Terka Foffová

Třetí den ráno jsem si prodloužil spaní a také
jsme hráli Aktivity, spal jsem dole. Dokonce jsem
namaloval propisku. Nejvíc se mi líbilo, tak jak
jsme hráli Aktivity.

Tomášek Bláha

Všem kamarádům
a přátelům přejeme
Rok plný úsměvů rok 2014.

