
Čo sa dočítate... O potulke okolím
Strašilo v tábore?

A ešte oveľa viac!
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Čo povedali naši vedúci na záver

„Piaty ročník EKO kempu sme sa snažili pripraviť tak trochu inak. Vyše pol roka sme hľadali zariadenie, ktoré 
by nám prinieslo nové možnosti a aktivity pre deti. Myslím si, že Drienica naplnila naše očakávania a ponúkla mladším 
aj starším účastníkom príjemný týždeň pod vedením skúsených vedúcich. Silvike, Tiborovi a Peťovi veľmi pekne ďakujem za vy-
tvorenie skvelej atmosféry a bohatého programu. Vám, milé táborové deti, ďakujem za fantastickú spoluprácu a nadšenie, ktoré ste 
vnášali do jednotlivých aktivít. Už dnes sa teším na prípravu budúcoročného kempu a stretnutie s vami!“ – Vedúca Janka

„Ďakujem kolegom aj deťom za fakt bombové zážitky. Bol to náročný týždeň, pretože sa vždy snažíme využiť každý deň naplno. Už 
sa teším na krátky dokument, ktorý vznikne z tohto ročníka. A teraz, keď dokončujem, tieto noviny, je mi troška ľúto, že je to už za 
nami. :) No som spokojná, keďže sa naším milým deckám nechcelo domov...“ –Vedúca Silvia

„Zvládli sme to super, počasie nám príliš nevyšlo, ale na druhej strane nám nebolo veľmi horúco ani chladno. Boli tam nejaké menšie 
úrazy, no všetko sme ale vyriešili, preto hodnotím z mojej strany tábor len pozitívne. Všetko bolo dobré, super kolektív aj deti.“ – 
Vedúci a lekár Tibor

„Aj keď som tohoročný tábor zažil len z polovice, cítil som sa v kolektíve detí výborne. Dobrá atmosféra, pokoj a veľa srandy sa niesli 
počas celého tábora. Deti boli poslušné, aj keď niekedy vystrkovali rožky. Na tábore som si oddýchol, zažil príjemné chvíle.” – Vedúci 
Peter

Boli sme na Šarišskom hrad-
nom vrchu

Národnú prírodnú rezerváciu tvorí 
storočný les, ktorý je hrabovo-dubový. Na 
Šarišskom hrade prebieha rekonštrukcia, 
kde dobrovoľníci a nezamestnaní opra-
vujú starobylé hradby. Šarišský hrad bol 
veľmi dôležitým miestom, v stredoveku 
zapadal do siete hradov na východnom 
Slovensku. Odtiaľ môžeme vidieť široko 
ďaleko, dovidíme na Kapušiansky hrad, 
Obišovce a Kamenicu. Vedúci Peter nám 
povedal, že práve zo Šarišského hradu si 
v minulosti dávali obyčajní ľudia aj vojaci 
rôzne signály. Z hradu bolo vidieť aj po-
horie Čergov kde bol náš tábor. Ale nielen 
to, dovideli sme až na Slanské vrchy. Tento 
výhľad si budeme ešte dlho pamätať!

Čo sa ti páčilo/nepáčilo  
v tábore?

Mišo: Páčil sa mi program a nepáčil sa mi 
krátky odpočinok.
Lenka V.: Páčil sa mi bazén a nepáčilo sa 
mi, že diskotéka bola veľmi nahlas.
Jerguš: Jedli sme päťkrát denne ale ja som 
stále hladný.
Katka: Bola som tu spokojná.

Chýbajú vám 
už rodičia?

 Šimon B.: Nie, ale sestra áno.
 Kika: Nie.
 Danka: Áno.
 Laura: Nie.
 Miňo: Troška.
 Tami: Nie... A vlastne áno, mamka.
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Naj izba

Celý týždeň sme si museli udržiavať po-
riadok, pretože nám vedúci bodovali naše 
izby. Nikdy sme nevedeli kedy to príde a 
skontrolujú čistotu v kúpeľni, ako máme 
poukladané veci v skrini či ustlané. Po 6 
dňoch to prišlo. 

Za najkrajšiu izbu nás majiteľ hotela 
odmenil sladkou tortou. Vyhrali Tamarka, 
Danielka a Lenka V.

P.S.: Ak by sa udeľovala cena za naj borde-
lársku izbu, jednoznačne by vyhrala izba 
najstarších chalanov. (Na vojnu vás dať! :)

Posledný futbalový zápas 

Posledný futbalový zápas sa odohral na 
antuke. Nám sa príliš nedarilo, zatiaľ čo 
naši súperi nastúpili na náš vkus až príliš 
premotivovaní. Nechceme sa vyhovárať, 
ale niektoré obranné zákroky Rusov by 
si zaslúžili väčšiu pozornosť rozhodcu. 
Naša vedúca Silvia nám pri stave 0:2 vzala 
oddychový čas, aby sme si vydýchli a mali 

čas na nejakú tú stratégiu. „Nevadííííí, 
aspoň jeden,“ bolo počuť od našich 
fanúšikov. Zápas nakoniec ukončil hvizd 
rozhodcu, po tom, čo Nia musela pre 
menšie zranenie hlavy odstúpiť. Stretnut-
ie sa skončilo podaním rúk a drobnými 
darčekmi, ktoré nám na záver zápasu naši 
kamaráti odovzdali. Zápas sa skončil po 
prvom polčase 0:2 

Diskotéka a táborák 

Na záver tábora sme mali diskotéku  
a táborák. Pozvali sme aj našich ruských 
kamarátov, aby sa s nami vybláznili na 
parkete. Milo nás prekvapili tanečné 
kreácie a doslova až premakané choreo-
grafie, ktoré predvádza naši chalani, no 
vlastne ani my, dievčatá, sme za nimi ni-
jako nezaostávali. Táborák bol tiež fajn, 

aj keď trocha netradičný. Špekáčiky sme 
si zjedli v pohodlí pri rozprávke a nie pri 
ohnisku ako sme mali naplánované. Moh-
li zato otrasená futbalistka Nia a Šimonko 
Z., ktorí mali menšie zdravotné ťažkosti.

reportáže Bonzáčik
Izba číslo 101 sa hrá cez poobedňajší 
prestávku na Violettu.

Laura si kuše nechty, keď je nervóz-
na. (Poznámka: Nie je jediná :)

Niko všade chodí so svojou malou 
lekárničkou... Čoho sa bojí? (Niko 
nás ale veľa krát zachránil leuko-
plastom a DETOLOM, ktoré mal 
vždy po ruke.)

Brian nám nedovolil vyskúšať si 
jeho drahé botasky, mohli sme sa 
na ne len pozerať, aj to sa bál, že ich 
poškrabeme... :) Achjooo.

Lenka prepašovala z domu tab-
let. Žiaľ, rodičia jej už nato prišli 
a preto ho musela hneď odovzdať 
vedúcim...

Vedúci Peter je ako malý, miluje 
všetky rozprávky... :)

Na izbe veľkých chalanov bol vraj 
duch, vyryl do steny odkaz a búchal 
dverami. :) Bububuuuuú

Brianove drahé botasky 

O Brianovej záľube sme už raz  
v táborových novinách písali. Teraz sa však 
k jeho koníčku vraciame. Pripomeňme, 
že Brian sa tejto záľube začal venovať pred 
troma rokmi. Vzniklo to tak, že pozoro-
val svojich kamarátov, ktorí si zaujímavé 
kúsky športovej obuvi obzerali hlavne na 
internete. Brian v tom však okrem zábavy 
začal vidieť možnosť ako prísť k nejakým 
dolárom navyše. Odvtedy mu rukami 
prešlo vyše 100 párov topánok na šport.
Brian si jeden pár vzácnych botasiek 
priniesol aj do tábora, volajú sa Air Jor-
dan 1 Bred. Medzi jeho najdrahšie kúsky 
však patria botasky Nike Air Yeezy 2  

 
Solar Red, ktoré 
kúpil za približne 2 
300 $. Ak čakáte že, sú to jeho 
najobľúbenejšie, mýlite sa... 

Spotvorili sme troch táborníkov... Uhádnete ich mená?

pikoška

Naši víťazi



Naj momenty 
cez objektiv
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