
Dětská přání na letošní tábor: 
 
 
 
Simča: 
 

1. jídlo- svíčkovou 
2. plavání 
3. hodně dřeva 
4. tenis 
5. veselo 
6. pouť 
7. psi 

 
 
Verča: 
 

1. obrácený den (den- noc) 
2. obrácený den (děti- vedoucí) 
3. Mexiko 
4. výroba filmů a následné promítání 
5. latrína pro dva 
6. vyhlídkový let nad táborem pro vítěznou družinku 
7. zvířátka 
8. ovocné knedlíky 
9. snídaně do postele plus snídaně na snídaňovém stromě 
10. výroba sobů a losů a slonů 
11. finská sauna s masáží 
12. jet do Plzně 2x 
13. bojovky 
14. bojovka od dětí 
15. pouť 
16. den chození v teniskách 
17. hra na mořský šneky 
18. kapela s exotickými nástroji 
19. oslava roku 2012 
20. hromadný den úmrtí 21.12.2012 na táboře 
21. obrácení Robinsoni- děti- vedoucí 
22. hra na největší xicht 
23. návštěva u Wagaguukkaxe 

 



Dudek: 
 

1. k jídlu tortyli 
2. zvířátka 
3. obrácený den a noc 
4. chci Wosany Gosany 
5. řízky s bramborovou kaší a kečupem 
6. šílenou bojovku v mokré louce 
7. světlušky s letadlem 
8. nová latrýna 
9. město Plzeň 3x 
10. bivaky s kuřetem 
11. hodně dřeva 
12. bojová noc a den 
13. snídaně do postele 
14. hodně setkání v noci 
15. hodně vychytávek 
16. pouť se střílením a nábojemi 
17. hra na avatáry (zamítnuto) 
18. hra na Supermana 
19. hra na želvu 
20. svíčková 
21. výlety na Gudtštejn 
22. lanovka přes potok 
23. válka (světová) zabijačka s kulometama 

 
Valča: 
 

1. kuře 
2. sledovaná 
3. lakros 
4. kreslení Frňka 
5. kapitán Flint 
6. jelen 
7. snídaně do postele 
8. komando 
9. skákání přes potok 
10. Wosani 
11. pouť 
12. hra na psa 
13. Titanik 
14. obrácený den 
15. mrkaná 



Hop: 
 

1. kompot 
2. pizza 
3. opravdová tatra i se sklápěčkou 
4. steak zapečený s broskví 
5. promítání filmu 
6. splašený traktor a sanitka 
7. nemocnice na kraji města 
8. Titanik 
9. vodní dýmka pro děti 
10. jízda autobusem 177 
11. finská masáž i se saunou 
12. testování moderních zbraní 
13. sledujeme Supermana 
14. lítáme na Ikranovi 
15. naučíme mluvit žaka 
16. válka gangů 
17. kopeme do vojenského tanku 
18. den psů 
19. rybářská sezóna 
20. sledování soubojů letadel Corsair and BF109 
21. simulace atomového výbuchu 
22. schody do nebe 
23. výroba oddílové stíhačky 
24. drink ala Elephant 

 
Adam: 
 

1. kompot 
2. pizza 
3. steak se zapečenou broskví 
4. promítání filmu 
5. strašidlo pod jezem 
6. zombie 
7. agenti 
8. testování zbraní 
9. hra na avatar(zamítnuto) 
10. létání na Ikranovi (drakovi) 
11. válka s gangy 
12. den psů 
13. válka s Ufony 

 



Lulu: 
 

1. Mexiko 
2. obrácený den 
3. obrácený den a noc 
4. den dinosaurů 
5. ovocný knedlíky 
6. družinky kluci- holky 
7. promítání filmů 
8. koupání v potoce v noci 
9. latrína pro dva- kluci- holky zvlášť  
10.  noční hry 
11. výlet na Gudštejn 
12. strašidlo pod jezem 
13. stavění Titaniků 
14. snídaně do postele 
15. snídaně na snídaňovém stromě 
16. vychytávky 
17. obrácení Robinzoni 
18. připravená lávka 
19. poslední muž 
20. děti připravují bojovku 
21. Silvestr 
22. lanovka přes potok 
23. svíčková 
24. vojenský výcvik 
25. hra na mořský šneky 
26. pouť 
27. obarvený brambory 
28. přehlídka psů 
29. scénka soukromí od Hurvajze a Ričiho 

 



Velký Šéf: 
 

1. Tortily 
2. obrácený den(děti vedoucí) 
3. biftek 
4. losos v hořtičné omáčce 
5. Plzeň 3x 
6. hodně dřeva 
7. hodně vody 
8. dobrý jídla 
9. snídaně do postele 
10. smaženky 
11. vana 
12. aby lávka byla přes řeku už před příjezdem 
13. bojová noc, den, pouť 
14. svíčková!!!!! (pět knedlíků a velké maso) 
15. barevné brambory 
16. snídaně na snídaňáku 
17. koprovka 

 
Kuba: 

 
1. kompot 
2. pizza 
3. splašený traktor a sanitka 
4. kapitán Flint 
5. Silvestr 
6. svíčková 
7. rajská 
8. vyrábění mašin 
9. schody do nebe 
10. X 

 



Tína: 
 

1. pizza 
2. obrácený den a noc (děti- vedoucí) 
3. Robinzony ve dne 
4. steak s broskví 
5. sauna 
6. latrína pro dva 
7. den gifologů 
8. vodní dýmka pro děti 
9. snídaně na snídaňáku 
10. kruh hooligans (Hop+ Tína+Lulu+Verča+Bob+Sisi) 
11. připravená lávka 
12. Silvestr 
13. Mexiko 
14. červené brambory 
15. snídaně do postele 
16. obrácený robinzoni 
17. Zodiak 

 
Johanka: 
 

1. pizza 
2. obrácený den (děti- vedoucí) 
3. jahodové knedlíky 
4. strašidlo pod jezem  
5. zpěv 
6. schody do nebe 


