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SERVIS
Jaké bude počasí:
Dnes jsme měli jedno z nejteplejších
rán tohoto týdne. Přes den byla
obloha střídavě modrá a šedá,
podobně jako v minulých dnech. Déšť
se nám ale tentokrát vyhnul.

Mňamky od veselých kuchařek:
Dobré ráno dává, naše marmeláda.
Masová směs s kaší, ať na talíři
nestraší. Pak na svačinku ovoce, pro
naše letní skoro vánoce. Večeře pro
dobrý dojem, je krupka kaše
s kakaem.

Bodové stavy galských vesnic:
Gergovia:
Tolosa:
Alésia:
Massalia:
Avaricum:

27 b.
31 b.
26 b.
30 b.
22 b.

Služba dne:
Huliman: Jirka
Pravá ruka: Petr
Topiči: Pavel, Rolnička, Verča, Marek
Kuchyň: Cibule, Mrožík, Michal, Bořek
Uklízeči: Elza, Eny, Sergio, Týnka
Své vzkazy můžete zasílat i na náš
e-mail: lidehvozdu@sptlomnice.net
Fotogalerie (aktualizace 20.8.2014)
http://jirkaafrika.rajce.idnes.cz

CENA 20 TDA

Galové u fotografa
Dnešní den byl zahájen budíčkovou písničkou poněkud tvrdšího ražení, která svou
povahou předznamenala průběh celého dne. Pro táborníky byl totiž dnešní program
neméně tvrdý. Nejdříve museli po vzoru Asterixe a Obelixe projít doupětem Bestie,
přičemž byla vyzkoušena jejich odvaha i paměť. Po zaslouženém obědě byl jejich
odpočinek přerušen hromadným fotografováním – nejdříve celého tábora, pak pouze
obyvatel nedobytné galské vesnice a poté dalších postav. Za zmínku stojí například
přátelská fotka Asterixe a Obelixe s Julkem Caesarů, fotografie Caesara s jeho
legionáři, či momentka zachycující legionáře, kterak schytávají od Asterixe a Obelixe
strašlivý výprask.
V následující hře družin měl každý oddíl za úkol postavit přístřešek schopný
poskytnout úkryt všem jeho členům. Hlavním požadavkem bylo, aby toto obydlí
odolalo písečné bouři. To mělo být následně také ověřeno. Jaké však bylo překvapení
našich Galů, když místo bouře písečné přišla bouře klasická, vyznačující se především
silnými přívalovými dešti. Ty pak prověřily důkladnost a těsnost jejich staveb. Nutno
podotknout, že všichni naši Galové si počínali velice statečně a bouři přestáli
v pořádku. Odměnou jim byly topinky opékané nad ohněm, které si mohl každý z nich
namazat výtečnou sýrovou pomazánkou či delikátním lečem.

Dobrodružství Asterixe a Obelixe
Dnes naši přátelé ukončili svoji pomoc v Egyptě při stavbě Kleopatřina paláce pro
Caesara. Díky kouzelnému lektvaru se stavbu podařilo dokončit zavčasu a Neuminis
byl zasypán za odměnu zlatem. Asterix, Obelix a Panoramix se vrátili domů, i když
Asterix zanechal v Egyptě kus svého srdce překrásné služebné Kleopatry…
Devátým úkolem pro Asterixe a Obelixe bylo projít doupětem bestie, kterým ještě
nikdo nikdy neprošel, ani se z něj živ nevrátil. Úkol nejlépe zvládli: Pavel F., Adam M.,
Červ, Dominik P., Natálka K., Veronika P., Vojtěch N., Bambuča, Tomáš f., Daniel K.,
Michal H., Vojta B., Iva K.

Co nás čeká a nemine?
Následujícím úkolem je nalézt
horského kmeta na vrcholu hory a
zodpovědět mu obtížnou hádanku.
Nyní se naši hrdinové vydávají do
Británie za Asterixovým bratrancem
Jaxitaxem. Koho potkají cestou, se
dozvíme
během
dnešního
odpoledne.
V pozdějších odpoledních hodinách
čeká naše táborníky seznámení
s ekologickým programem o třídění
odpadů. Čekají je za to hodnotné
ceny.

Láska, sex a něžnosti
Máme zde zřejmě nový pár. Viděni dnes byli
Kořalka s Náťou, jak se vedou na scénku za
ruce.
Dostala se k nám do redakce také
nepotvrzená informace, že Ondra náhle
vzplanul náklonností k Rolničce. Jejich
sblížení prý však již delší dobu bránila
plachost Ondry.
S Míšou si pak vyměňoval dotyky Einstein
přes plechy v kuchyni. Zkrátka romantika.
Jak pokračuje vztah Adama a Verči netušíme,
ale již druhý den o nich není slyšet.

Ráno při snídani se dohadují dva táborníci v krčmě: „To není ryba, to je tuňák.“

