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Ahoj děti, ale taky mámy a tátové i babičky a dědové,
bylo to letos na táboře znovu podivuhodné, protože jsme narazili na lidi z podzemí,
což se často nestává. Ale nejenom to – proto kdo chce, ať si s námi připomene
kadovský tábor 2015. Za rok třeba znovu.
Díky, vedoucí
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Téma:
Lidé uvěznění v podzemí bojují s těžkými podmínkami a posléze i s utlačovateli
z vlastních řad.

Průběh celotáborového dobrodružství:
Už před táborem se vedoucím dostávají do rukou dva deníky. Od koho? To se ještě
dozvíme. Ten první je psaný roku 1930 a vyplývá z něj, že kdesi ve stříbrném dole se
v roce 1916 během světové války v obavě před yperitem skryli a posléze v něm
nedobrovolně zůstali obyvatelé vesnice Důl. Píše ho paní Karla Lánská.
Ten druhý je datovaný do let 2014 a 2015, a co je neuvěřitelné, odehrává se na
stejném místě! Píše ho parta dětí zvaná Stříbrná šestka a i tento deník popisuje útrapy
nuceného života v dole. Z toho vyplývá, že další generace původních obyvatel stále
nedobrovolně přežívají zasypáni pod zemí.
Zanedlouho ale zjišťujeme, že ne všichni. Skupinka lidí kolem pana Vrkoče nalezla
cestu ven ze zasypaného dolu, ostatním o tom však neřekla a nadále využívá jejich
práce ve stříbrném dole k vlastním ziskům.
Kristián, třináctiletý chlapec ze Stříbrné šestky, však nachází cestu vzhůru. Zpraví o tom
své kamarády, ale víc nestíhá – je zajat Vrkočovými pomocníky. Lidé pod zemí se
rozhodnou, že tajně vyšlou Adama a Evu, aby se pokusili nalézt kýžený východ.
Pomocí vzkazů nás kontaktuje Eduard, muž, jemuž se podle deníku před několika lety
rovněž podařilo nalézt cestu na svobodu. Nejprve však musíme projít jeho zkouškou
důvěry a splnit několik nepříjemných úkolů.
Chce totiž vědět, zda jsme schopni splnit hlavní úkol – osvobodit Kristiána. Dozvídáme
se, že není vězněný v dole, nýbrž na zemi. V té době už nás zároveň zastrašují postavy
v plynových maskách. Vrkočovci.
Eduard nás upozorňuje, že Adamovi a Evě se opravu podařilo objevit cestu nahoru,
ovšem Vrkočovci se o jejich úspěchu dozvěděli. Zjišťujeme, že se je pokusí polapit
druhého dne u Velkých čertových náramků. Naštěstí víme, že jsou alergičtí na jeden
typ látky, který Eduard vpravil do
paintballových kuliček. Vyrábíme si střílítka a u náramků darebáky přemůžeme.
Jenže je tu ještě další darebák – Kreator. Nepovedený experiment, silný a Vrkočovi
poslušný. A to díky Latonitu, předmětu, jímž je Kreator ovládán.
Zanedlouho znovu zachraňujeme Adama a Evu, kteří se u nás skryjí před Kreatorem.
A ti nám přímo v táboře vyprávějí o životě v dole. Ale sdělí i to, že Eduard je dávno
po smrti. Cože? Kdo nám to tedy předává všechny důležité vzkazy?
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Adam a Eva nám později říkají, že zanedlouho budou někde nedaleko nás tábořit
Vrkočovi lidé i s Latonitem. My nacházíme jejich ležení a pomocí alergenu je znovu
přemáháme a získáváme Latonit, jímž se ovládá Kreator.
Vzápětí zjišťujeme, kdo je Eduard – je to Mirek, jeden z Vrkočových pomocníků,
kterého svědomí donutilo postavit se svému šéfovi. I on je však zajat a vězněn, patrně
spolu s Kristiánem.
Ale stále nevíme, kde se nacházejí. Až přichází dopis, který Kristián tajně poslal. Neumí
říct, kde to je, ale my zjišťujeme, že se jedná o Řesanice, obec vzdálenou asi sedm
kilometrů od nás. K večeru tam vyrážíme a po pátrání nalézáme chalupu, kde jsou
vězněni Kristián s Mirkem.
Díky Latonitu ovládneme Kreatora, přemůžeme Vrkoče a jeho pomocníka,
osvobozujeme Mirka a konečně i Kristiána.
A jdeme domů.
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koho jsme na táboře potkali

Koho jsme na táboře potkali:
Kristián – třináctiletý kluk, který našel cestu z dolu. Vrkoč ho uvěznil, ale my jsme ho
nalezli a po boji osvobodili.
Eduard/Miroslav – ten, jenž nám před táborem předal oba deníky a poté nám posílal
vzkazy o dění v podzemí. Nejprve se podepisoval jménem Eduard podle muže, který
dle deníku nalezl cestu z podzemí, ale ve skutečnosti to byl Mirek, jeden z Vrkočových
nohsledů. Hnulo se v něm svědomí a rozhodl se jednat proti svému šéfovi.
Adam a Eva – Adam Jeřábek a Eva Kopřivová, dva lidé z dolu, kteří se vydali nalézt
cestu vzhůru. Povedlo se jim to, dostali se až k nám do tábora a později nám pomohli
získat Latonit.
Jiří Vrkoč – původní obyvatel dolu, který objevil cestu na svobodu, využil toho a
ostatní lidi v dole zotročil. Vypátrali jsme ho, přemohli a předali policii.
Jolana a Bernard – spolu s Miroslavem další Vrkočovi pomocníci. Zastrašovali nás,
potkali jsme se s nimi u náramků a Bernarda jsme poté přemohli spolu s Vrkočem.
Kreator – chlupatá potvora, výsledek nepovedeného experimentu, kterou na nás
poslal Vrkoč. My jsme však získali Latonit a díky tomu Kreatora ovládli.
Karla Lánská – autorka prvního deníku z roku 1930
Stříbrná šestka – šest dětí, které psaly druhý deník z let 2014 a 2015
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co jsme měli na táboře
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Co jsme měli na táboře
Z Podzemí:
Deník Karly Jánské
Sešit psaný Karlou Lánskou v roce 1930 v dole pod vesnicí Důl. Popsala v něm, jak se
obyvatelé dostali do podzemí a jak tam přežívají.
Deník Stříbrné šestky
Sešit psaný šesti dětmi v letech 2014 a 2015 rovněž v dole pod vesnicí Důl. Přibližuje se
v něm život několikáté generace lidí, kteří stále nenalezli cestu nahoru.
Vzkazovník
Roura ze země, v níž se objevovaly vzkazy od Eduarda neboli Miroslava.
Nahrávka Kreatora
Video, které nám předali Vrkočovci. Straší nás v něm Kreatorem. Působivé.
Latonit
Takové větší chrastítko, jehož zvukem se ovládal Kreator. Sebrali jsme ho Vrkočovcům
a pak díky němu přetáhli Kreatora na svou stranu a přemohli Vrkoče a Bernarda a
osvobodili Kristiána a Mirka.
Dopis od Kristiána
List, který se podařilo Kristiánovi v Řesanicích hodit do schránky. Zjistili jsme z něj, kde
Vrkoč vězní Kristiána a Mirka.
Vzkaz Nechte toho!
Mrštili jím po nás Vrkočovci takhle jednou v noci. Nenechali jsme.

HISTORIE TÁBORA 2015
Naše nápady:
Označení družinek
Barevné šerpy, na které jsme špendlili placky se získanými hodnostmi a bobříky i
porťáka a divadelňáka.
Hodnosti
Děti získávaly podle dosažených bodů hodnosti, a to tyto: Uprchlík – Bídník –
Průzkumník – Svobodný. Za každou z nich obdržely placku s různě barevnou stužkou,
kterou si připnuly na šerpu.
Bobříci
Plnili se tito: přírody, síly, rébusů, mlčení, uzlů, šifer a odvahy. Za splnění každého z nich
obdržely děti odpovídající placku, kterou si připnuly na šerpu.
Bodování družinek
Vrchní pohled do dolu, na jeho jednotlivých patrech přibývaly barevné vlaječky
jednotlivých družinek.
Kužel světla
Kužel světla svítil vždy v noci ze střechy jídelny na její podlahu. Symbolizoval paprsek
slunce, který v deníku z roku 1930 dopadal na Sluneční rynek.
Bodování jednotlivců
Klasická síť
Obrázky postav
Ilustrační obrázky postav, s nimiž jsme se potkávali.
Letáky na táborových budovách
Nápis Náš úkol zní: osvobodit Kristiána, kterým jsme oblepili všechny možné sloupy
v táboře.
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Obrázky na stolech v jídelně
Tematické motivy, například jaderné nebezpečí, nastříkané sprejem na jídelní stoly.
Nástěnka Kdo je kdo
Seznam všech postav, s kterými jsme se potkali nebo o nichž jsme četli, sepsaný na
velké čtvrtce
Vlajka
Siluety Adama a Evy, vlajku kreslily děti.
Tričko se znakem
Dva motivy v jednom – zleva sluneční paprsky s nápisem Kadov 2015, zprava plynová
maska.
Porťák
Bílá placka na šerpu, silueta zpěváka se sluchátky u mikrofonu.
Divadelňák
Černá placka na šerpu, silueta panáčka v kuželu reflektoru.
Diplomy
Všelijaké – pro jednotlivce, družinky, vymydlence, špindíry, za tábornickou a sportovní
olympiádu a další.
Závěrečný dar
Stříbrná mince na krk s nápisem Kadov 2015.
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hymna

Hymna:
V dole
D

A

Hmi

G

Když sem přišli, zalezli jsme do podzemí
D

A

Hmi

G

v naději že se to zase v dobré změní
jenže vzduch je otrávený
D

A

G

a na konci štoly…
světlo není
Nad hlavou se země chvěje
pln chladu a beznaděje
žiju jako králík v noře
zbývá mi jen…
hlad a hoře
Ref.: 2x
Když jsem byl malým klukem
a měl spoustu kamarádů
hrával jsem si s lukem
a na chlebu měl marmeládu
máma pekla koláče
já pil mlíko z krajáče..
teď je mi do pláče
Hudba: Pavel Nováček
Text: Vasil Čížek

tématické dny
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Tématické dny
Čtyři dny se na táboře vymykaly, protože se od rána do večera držely jednoho
tématu. Tentokrát postupně Slunce, Země, Větru a Vody.

SLUNCE
Den se Sluncem jsme neprožili jako příběh, spíš jako sled činností tematicky spojených
s tou žlutou koulí.
Rozcvička jako pozdrav Slunci = četli jsme si zajímavosti o Slunci, děti ležely v kruhu
kolem zvoničky a se zavřenýma očima vnímaly různé zvuky a doteky.
Tematické hry
Osmitisícovky = místo hor jsme hledali planety sluneční soustavy
Magie = v textech byly zajímavosti o Slunci a světle obecně
Výroba
Malované zavařovačky na svíčky, které později svítily ve stanech, také jsme je
používali na noční hry.
Zajímavost
Proběhla prezentace o Slunci.
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ZEMĚ
Ráno nás přivítala jídelna a okolí zamotané do černé strečové fólie. Přibelhala se k
nám stařena v nuzném šatu a tvrdila, že je Matka země, avšak nemocná, protože
velkotovárník Vágner ji plení a ničí. Požádala nás o pomoc. Děti se musely
zamaskovat, protože bylo potřeba dostat se ke zlořečenému továrníkovi. Abychom
vyzkoušeli maskování, hráli jsme Hide´n seek - vlastně hru na schovávanou.
Po hře jsme se nepozorovaně přiblížili k sídlu velkotovárníkově a vydali se bojovat s
jeho pohůnky, kteří měli strašlivé zbraně - molitany na laně. Nakonec se nám je
povedlo udolat a zničit i samotného velkotovárníka. Zjevila se matka Země, které se
ulevilo. Omládla a zkrásněla. Jako dar za pomoc nám dala kus země - nevypalovací
hlínu.
Po keramickém odpoledni ze znovu zjevila Země a požádala nás ještě o jednu věc.
Cítila se sice lépe, ale pořád nedobře. Řekla, že je plná jedů a prý jestli bychom jí jich
nemohli zbavit. Zahrála se Duha, avšak místo barev sbíraly děti chemické látky. Poté
se zjevila matka Země, krásná a svěží, v nádherném rouše a poděkovala nám,
rozloučila se s námi a popřála nám mnoho štěstí. Tento úspěch jsme oslavili zpěvem,
tancem a rozličnými radovánkami na Portě.
Tématické hry
Hide´n seek
Vágner
Duha
Porta
Výroba
keramika
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VÍTR
Přistáli u nás tři letci - Francouz, Brit a Maďar. Účastní se leteckého závodu na
rogalech Praha – Kadov – Londýn, jejich úkolem je proletět určité body a tam předat
zprávu. Avšak ze závodu je vyřadila zlá vichřice. Než se dají do pořádku, zahrajeme si
pár tematických her.
Tematické hry
Pošta
Férovka
Azimuťák
Závěr
Slavnostní vypuštění letců zpět do závodu.
Zajímavost
Rozcvička proběhla s rosničkou.
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VODA
Na studni se usadila žába a v táboře netekla voda. Bylo zapotřebí, aby děti ve vodní
bitvě porazily žabáky a vyhnaly tak matku žábu z pramene.
Tematické hry
Vodní Prométheus + vodní bitva
Slepá stezka
Vodní šestiboj
Výzdoba
Modré plachty natažené pod střechou v jídelně.
Zajímavosti
Celý den se v táboře už od ranní rozcvičky objevoval waterman, který náhodně,
nenápadně a beze slov poléval děti i vedoucí vodou. Byl oblíbený.
Večer děti dostaly vodní meloun.
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Jak šel tábor den po dni
středa 1. července:
příjezd, ubytování – seznamovací hry – práce na táboře – zpívání v Alhambře
čtvrtek 2. července:
rozdělení do družinek – hra na barvy – štafetovky – poučení o bezpečnosti – vodní hry
– učení – součtovka – hrané noční setkání s Karlou Lánskou
pátek 3. července:
Latríny – učení – Bizoni – prezentace Postapokalypsa
sobota 4. července:
Hrady – vodní zábava – výroba sirupu – lekce přežití (voda) – Opičí dráha – Co
nepatří do lesa – zpívání – čtení deníku
neděle 5. července:
Harpyje – Součtovka – vztyčení vlajky – lukostřelba – Vrch mudrců – Kousáci – noční
hra – setkání s darebáky
pondělí 6. července, den Slunce:
Osmitisícovky – koštování sirupu – výsledky vody – výroba svícnů – Magie – nález
Vzkazovníku – prezentace Slunce – noční hra
úterý 7. července:
Orchideje – zkouška od Eduarda (mouka, vajíčko atd.) – koupání – disco
středa 8. července:
Catch The Flag – rojnice – Netopýři – vzkaz od Eduarda – Hádanka u čísla – zpívání –
videovýhrůžka (Kreator) – přednáška o vývoji člověka
čtvrtek 9. července:
Gastroden – Statek
pátek 10. července, den Země:
Hide and Seek – Vágner – keramika – Duha – Porta
sobota 11. července:
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Kšeftaři – bobříci – Otázky z ešusu – výroba střílítek – boj u Čertových náramků – noční
hra Fantomas
neděle 12. července:
Sportovní olympiáda – vodní bitva – Tramvaj – Burza s čísly – příchod Adama a Evy
pondělí 13. července, den Větru:
Pošta v novém – Férovka – zajímavosti o větru – Azimuťák – Biatlon – promítání fotek
úterý 14. července:
brigáda v Kadově – vzakz od Miroslava – bobříci – vyputování
středa 15. července:
vyputování – KPZ pro Adama a Evu – disco
čtvrtek 16. července:
Gangy – bobříci – Úpolovky – vzkaz – Husiti – zpívání
pátek 17. července, den Vody:
Vodní Prometheus – šerpy – Slepá stezka – učení – vodní hrátky – Stezka odvahy
sobota 18. července:
Tábornická olympiáda – Braillovo písmo – bobříci – Pevnost Boyard – Hry s tužkou –
vzkaz od Eduarda – zpívání
neděle 19. července:
Mapky – získání Latonitu – Las Vegas – příprava divadélek – Divadýlka
pondělí 20. července:
Finská stezka – Co nepatří do lesa – bobříci – Lektvary – nález dopisu od Kristiána –
osvobození Kristiána a Mirka a přemožení Vrkoče
úterý 21. července:
opakovačka Hrady – fotbal – hra pro vedoucí Hunger Games – sportíky – vyhlašování
středa 22. července:
Pouť – Živnosti – Svatby – disco
čtvrtek 23. července:
úklid – balení – odjezd
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účastníci tábora
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Družinky (družinky jsou seřazeny dle umístění v celotáborové hře)

družinky

Modrá devítka - světle modrá
Blanka Sandnerová
Helča Preissová
Kája Bartošová
Andrij Lučenko
Eliška Paťková
Adam Deroche
Ivan Tran
Jáchym Svoboda
Anička Švecová

Nedostatek vitamínu D - červená
Saša Becková
Natka Hronešová
Anička Tranová
Adam Gemrot
Sára Gracerová
Andrej Škoda
Rebeka Hapalová
Klárka Svobodová
Kristýna Ondráčková
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Oběť číslo 49 - tmavě modrá
Honza Karlík
Kristýna Kadeřábková
Klárka Nováčková
Ruda Preiss
Kačka Vondráčková
Sam Štefánek
Tomáš Jirát
Jirka Koutník
Vojta Procházka

Ztracení - fialová
Eliška Gemrotová
Vítek Křelina
Bára Vlasáková
Lukáš Biras
Natka Buriánková
Jáchym Šantora
Máří Doležalová
Oto Zloch
Láďa Švec
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Uprchlíci #84 - zelená
Eliáš Gaydečka
Vendy Petelíková
Jolanka Dubišarová
Šimon Svojitka
Kamilka Zbořilová
Ester Böhnischová
Zina Komanická
Dan Hroneš
Adam Princ

Horníkovy lopaty - žlutá
Denisa Salačová
Ema Kalivodová
Maruška Tranová
Jurij Lučenko
Natka Birasová
Matyáš Kopecký
Aneta Dirbáková
Hedvika Krákorová
David Raška
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Oranžový stříbro - oranžová
Františka Tranová
Péťa Karlík
Natálka Dubišarová
Mikuláš Kubala
Terka Zlochová
Bruno Valchář
Pavel Pletánek
Filip Princ
Klárka Mezihoráková

Dynamit - šedá
Ester Gracerová
Tomáš Vodička
Péťa Hatáková
Martin Kalivoda
Adam Tran
Jana Moravcová
Míša Martykánová
Eliška Koutníková
Vojta Mezihorák
Pořadí jednotlivců: 1. Eliška Paťková, 2. Honza Karlík, 3. Ota Zloch, 4. Sára Gracerová,
5. Martin Kalivoda, 6. Adam Gemrot, 7. Natka Birasová, 8. Ester Gracerová, 9. Anička
Tranová, 10. Adam Deroche
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vedoucí

Vedoucí
HV

Ondra Brouk Škvor

OV

Pavel Poopie Nováček
Jan Vasil Čížek
Martina Opča Hedbávná
Tomáš Sudži Suk
Jiří Štollík Štolle
Martin Zagál Kotal
Michal Wotec Kováč
Robo Palkovič
Eliška Eloun Hedbávná
Petr Peťan Bureš
Nora Najimová
Marta Ashley Babková
Marie Mája Babková
Honza Bohouš Stuchlík
Petr Pítr Novák
Pája Dubišarová
Pája Machačová
Monča Štáfová

P

Jéňa Štursa
Ondra Haták
Katka Štěpničková
Lukáš Malár
Bára Prokopová

K

Jitka Kosa Karlíková
Káča Hvězdová
Ája Hrivňáková

Z

Bára Náprstková
Martin Filipec

Ř

Marek Mařena Rachač
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Návštěvy
Honza Karlík, Olda, Hruška, Tootsie, Leňy a Maruška, Petich, Balda, Balíček, Míša, Píca,
Půlčík, Přéma, Linda, Michal Otáhal, Terka E., Izka, Fífa, Pavel Kosík, John, Májovec,
od Elouna kamarádi se psem, od Máji s dítětem
Mrňata
Ondra Čingi, Lukáš, David, Tonda, Václav, Bětka, Ferda
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Na táboře v jednu chvíli pobývalo celkem 72 dětí, mrňata nepočítaje, což je
historické maximum.



Na konci tábora jsme se smrskli na 60.



Šimon Svojitka a Kristýna Ondráčková zůstali i na celý druhý běh, tři sestry
Tranovy na jeden týden druhého běhu.



Bylo vedro veliké, a to ve dvou vlnách, na začátku a konci tábora. V téhle
souvislosti bychom chtěli pochválit naši studnu, která vydržela všechny tři
tábory.



Pršelo dvakrát. Jednou během gastrodne, který jsme kvůli suchu udělali raději
na louce, nikoli tradičně v lese. Podruhé ve chvíli, kdy jsme odcházeli na
vyputování, tedy přenocovat mimo tábor. Přesto jsme vyšli.



Nezapíráme, že jsme utrpěli i nějaká zranění. Praktikant Lukáš a Šimon si
trochu zlomili kotník, pak už šlo jenom o lehčí potíže.



A taky vši vlastně byly. Naštěstí je děti od dětí nechytily a rychle jsme je
přemohli.



Koupili jsme od obce a pokáceli dřevo, které vydrželo oba běhy i bejbáč a
ještě zbylo na příští rok.



Pro obec jsme udělali brigádu, hrabali jsme louku vzácnou výskytem jistého
rostlinného druhu.



Vyrobili jsme nový systém filtrování odpadů, aby se nezanášela strouha.



Nově vypadalo volejbalové hřiště – výška sítě se dala libovolně nastavit,
takže se mohl hrát třeba i badminton nebo úplně nově i nohejbal.



Koupili jsme luk, terč a dva šípy. Bylo to dobrý.



Děti vymyslely pro vedoucí novou hru Hunger Games, která se líbila, takže ji
zařadíme do programu příštích táborů.



Objevili jsme takzvaná švédská polena neboli oheň hořící v rozříznutých
špalcích.
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Vznikl větrník, taková vrtule na dřevěné konstrukci, umístěná u cesty k táboru.



Do tábora přijeli tím svým velkým fárem hasiči, protože hledali Čertovy
náramky, kde někdo neuhasil oheň. My to ale nebyli!



Ale na tom místě předtím přebývali táborníci od rybníka, jeden z nich nám
přišel zahrát na dudy. Jsou hodně slyšet.



Udělali jsme si vlastní záhonek, na kterém jsme pěstovali okurky (ale měly to
být cukety), rajčata a bylinky.



Že bylo to vedro, uspořádali jsme dvě vodní bitvy. Děti si myslí, že zvítězily,
vedoucí si taky myslí, že zvítězili.



Jako opakovačku, tedy hru, která se bude hrát podruhé, si děti zvolily Hrady.



Nově se hrálo Hide and Seek, Biatlon, Hádanky, Gangy, pozměnili jsme Poštu.



Naopak se nehrálo Tutti Frutti, Temný hvozd.



Leccos jsme taky vyráběli: střílítka na darebáky, malované sklenice, keramiku.



Proběhl zápas děti versus vedoucí ve fotbale. Nic se nemění, vedoucí pěkně
zvítězili.



Na vyputování jsme vyrazili za deště, to už víme, a v těchto skupinkách: Vasil,
Eli, Robo, Lukáš s nejstaršími; Sudži, Káťa, Ondra H., Pája Dé s nejmladšími;
Peťan, Ashley, Mája se středními I; Wotec, Petr, Nora se středními II.



Z tábora jsme odjížděli chytřejší, protože jsme se z prezentací a přednášek
dozvěděli něco o Slunci, způsobech získávání vody v přírodě, o původu
člověka přímo od odborníka, o apokalypse.



Nově jsme zahráli divadýlka. Neproběhla na jednom místě, nýbrž na osmi
různých. Téma divadýlka pak odpovídalo prostředí, v němž se odehrávalo –
např. Pumpa, Latríny atd.



Vedoucí zahráli dvě divadýlka. Úvodní Život v Alhambře, závěrečné Táborový
den.



V divadýlkách některé družinky využily toho, že ve svých řadách mají
vícejazyčné děti, takže se mluvilo třeba francouzsky nebo ukrajinsky.
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Po divadýlkách jsme rozdali ceny za nejlepší herecké výkony. Divadelňáka
získali: Eliška P., Andrij L., Eliška G., Vítek, Tomáš V., Jirka, Aneta, Adam G.,
Františka, Pavel. Taky proběhla jako vždycky Porta, tedy hudební soutěž.
Porťáka získali: Filip P., Adam P., Saša, Láďa, Anička Š, Jana, Mikuláš, Ester G.,
Vojta P.



Během celého tábora se uchytil díky diskotékové scénce a písní Soul Dracula
upírský motiv, který se potom přenesl i na svatbičky.



Svatbičky proběhly u věže a pak bylo slavnostní jídlo a pak diskotéka a pak
jsme se druhý den probudili a uklidili a zabalili a jeli jsme domů.
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