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BENJAMÍNCI V ZOO

Na přelomu července a srpna jsme strávili
krásných 14 dní na skautském táboře nedaleko obce
Borovnička u Staré Paky. Tématem letošního tábora
bylo cestování časem. Pomocí magické brány jsme se
každý den přesouvali do jiného období a prostřednictvím
her si tak vyzkoušeli třeba poznávání příšerek a obranu
města ve starověkém Řecku, kriminálku se skládáním
popisu pachatele v době první republiky a také péči o
poválečného sirotka. Všechny táborníky čekal letos 23denní výlet s krosnou, během kterého se mladší děti
podívali k nedalekému větrnému mlýnu v Borovnici, na
naše staré tábořiště a k rybníku, zatímco naši starší
účastníci vyrazili dokonce na přechod části Krkonoš.

V sobotu 12.září jsme s Kulíšky vyrazili do
zoo. Sešli jsme se na autobusovém nadráždí a
vyrazili do Dvora Králové́ . V autobuse jsme museli mít
roušky, ale cestu jsme zvládli bez problémů a autobus
nás vysadil přímo před zoo. Cestou na povídání o
želvách jsme prošli pavilón plazů a pavilón ptáků. Pak
jsme si prolezli africké domečky, dali si svačinku (Ps:
asi už třetí svačinku) a pokračovali na povídání o
slonech. Koukli jsme se na šelmy a těšili se na oběd a
na dětské hřiště. Po obídku jsme se nacpali
trdelníkem a jeli se podívat na safari Afrika truckem.
Cestou nám pár dětí usnulo, ale jakmile jsme
zastavili, tak už byly nastartovaní na zmrzlinu,
hranolky, pizzu, cukrovou vatu, ...Tak jsme si dali
zmrzlinku, s tím že jim to bude muset stačit. (To že po
zmrzlince vytáhly svačinky asi ani nestojí za zmínku).
Cestou na autobus jsme si řekli, že je
uťapeme, jenže po tom, co jsme dorazili na
autobusové nádraží, začaly hrát na babu. Opět
svačinka. Když jsme jeli autobusem pořád se
nezastavily a hopsaly jako hopíci. Na cestě zpět nás
bohužel zastavila na delší dobu kolona a naši
benjamínci začali potřebovat čůrat. Naštěstí pan řidič
byl tak hodný, že nám otevřel dveře a všechny děti
vyběhly čůrat do příkopu. (Jistě zážitek pro celý
autobus i pro celou kolonu). Nakonec všichni
benjamínci dostali na památku kelímek a šťastní
odešli s rodiči domů.
Veronika Rysková

Jsme moc rádi, že se tábor mohl nakonec i přes
různá koronavirová opatření uskutečnit, že jsme ho
všichni zvládli ve zdraví, a pevně věříme, že si ho
všechny děti užily, jak nejlépe to šlo.
Marie Půhoná

REKONSTRUKCE KLUBOVNY 2020
Ani tento rok nezahálíme s rekonstrukcí klubovny
a pokračujeme dále v úpravách. Během tohoto roku
máme již zprovozněné 1.NP naší klubovny, kde jsme
letos udělali střešní okna, sádrokartonové stropy, položili
podlahy, usadili kamna a vnitřní dveře, nechali zbudovat
krb a nastěhovali nábytek, aby zde vznikly další
klubovny. Nyní je tedy klubovna celá obyvatelná a
zevnitř zbývají dodělat drobné detaily. Děti si klubovny
užívají a jsou spokojené.
Moc děkujeme všem za finanční, fyzickou i
psychickou podporu.
Pavla Dufková
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