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SERVIS
Jaké bylo počasí:
Bylo chladněji než na táboře, ale
naštěstí ne tolik, jako mrazivý pohled
právě probuzeného Quicka. Nepršelo
a občas dokonce vylezlo i sluníčko.

Mňamky od veselých
kuchařek a kuchařů:
Pátek: K večeři nám předem určený
tým kuchařů uvařil výbornou
česnekovou polévku.
Sobota: Na hry jsme se ráno posilnili
rybičkovou pomazánkou, chlebem a
čajem, k obědu další skupina připravila
těstoviny s boloňskou omáčkou,
odpoledne jsme každý dostali jablko a
k večeři jsme u ohně opekli špekáčky.
Neděle: K snídani byla sýrová
pomazánka a chleba, na oběd pečená
kuřata s rýží a červenou řepou.
Posvačili jsme jogurt a jablko a na
večeři byl bramborový guláš.
Pondělí: Sraz jsme zakončili tradičními
tousty se šunkou a sýrem. 

Všechny fotky ze srazu naleznete
na facebookové stránce 4. turnusu.

CENA 20 TDA

Všude dobře, v matracích nejlíp.
V pátek ve večerních hodinách jsme se všichni po měsíci sjeli do tábořiště, tentokrát na delší sraz, než
jsme zvyklí. Všichni si povídali a sdělovali novinky až do pozdních nočních hodin.
Ráno následujícího dne už začala mini-celotáborová hra vytvořena našimi novými vedoucími, Zrzkem
a Červem, pod dohledem Mel. V první hře si týmy musely poradit s úplně novou šifrou a vyslat zprávu
z vězení. Během dne pak postupně týmy schovávaly v krátkém časovém limitu předměty do krosny
s oblečením, aby jich poté porota našla co nejméně.
Po obědě jsme rozděleni do tří skupin vyráželi do lanového centra, které se nachází u rozhledny Bára.
Téměř všichni si troufli a úspěšně zdolali celou dráhu. Někteří dokonce překonali svůj strach z výšek
a vystoupali do korun stromů. Za projevenou odvahu jim udělujeme čestný řád kapitána Buzzarda.
Lanové centrum je moc pěkné a určitě si výlet ještě někdy zopakujeme.
Večerní hra se uskutečnila v krčmě a v hlavní roli byla plastová víčka – místnost byla rozdělena
na čtyři části a v každé z nich byli dva zástupci z každého týmu. Jejich úkolem bylo dostat víčka na
území ostatních týmů tak aby na vlastním území neměli žádné. Technika nabírání víček do mikin
a jejich přehazování k ostatním byla v testovacím kole zakázána a další kola proběhla pouze s použitím
rukou, nohou a bránění vlastního pole celým svým tělem.
V neděli už na všechny padla únava a čas mezi hrami se trávil v krčmě poleháváním na matracích
a povídáním. Před sebou jsme ale měli další tři hry. První z nich se hrála v lese a se zavázanýma očima.
Jeden z týmu měl provázek přivázaný ke stromu a měl hledat ostatní členy týmů podle zvuků, které
vydávali. Provázek přitom odmotával a po stejné cestě se vracel s nalezenými kamarády zpět.
Další z her prověřila naši znalost morseovky a paměť. Zašifrované vzkazy nás měly dovést k sedmi
částem básničky. Ty jsme se naučili, poté rozluštili, kde na nás čeká „bába“ a báseň odrecitovali. (Pozn.
programu: Jednalo se o jeden ze sonetů Williama Shakespeara, tudíž text nebyl vůbec jednoduchý na
zapamatování. Všechny týmy se s tím ale vypořádali skvěle.)
Poslední hra byla běhací fuskáčovka. Tým musel utíkat před členy ostatních týmů, kteří se jej snažili
vybít. Přitom se všichni členi pronásledovaného týmu museli najednou zastavovat u věcí podél cesty
a snažit se nevybít všechny své pronásledovatele.
Poté proběhlo vyhodnocení spojené se slavnostním zakončením. Vyhrál tým červených a za odměnu
dostal každý člen výherního týmu masáž od jiného člověka dle svého výběru. Nakonec se ale přes půl
krčmy zformoval masážní kruh, takže ani ostatní táborníci a vedoucí nebyli o masáž ochuzeni. Víkend
jsme zakončili dlouhou diskotékou prokládanou pozorováním zatmění měsíce na poli u ohniště.
Nakonec nás všechny přepadla únava a ulehli jsme do vytopené krčmy.
Sraz se vyvedl skvěle, doufáme, že jste všichni dorazili domů v pořádku a především spokojení.
Těšíme se na vás na další akci našeho turnusu!

