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SERVIS
Jaké bude počasí:
Dnes bylo slunečno, až na těch pár
hodin, kdy bylo pod mrakem, a noc
byla krásně hvězdná.

Mňamky od veselých kuchařek:
Dobré ráno vandráčci, k snídani vás
čeká opět chlebíček s vajíčkovou
pomazánkou. A pak na oběd bude
sladký šodový dáreček. Po svačince,
v podobě jogurtového koláče, se
doufám taky jenom zapráší. Nakonec
parádní den zakončíme těstovinami
alá bonoňské špagety.

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

22 b.
24 b.
20 b.
22 b.
18 b.

Služba dne:
Huliman: Comp
Pravá ruka: Sába
Topiči: Zrzek, Vojta N., Kuba, Míša V.
Kuchyň: Dominik P., Léňa, Filip, Pavla
Uklízeči: Aáďa, Veru, Dominik D.,
Čaký
Své vzkazy můžete zasílat i na náš
e-mail: lidehvozdu@sptlomnice.net
Fotogalerie:
http://jirkaafrika.rajce.idnes.cz

CENA 20 TDA

Všude dobře, v táboře nejlíp
Výlet nejmladších:
Ráno po rozcvičce, vedené samotným Velkým Žižkou, a vydatné snídani, jsme se
s mladšími táborníky vydali na pouť do Chrudimi. Cestou jsme se kochali sluncem
zalitou krajinou, pobíhajícími zemědělskými zvířaty i psy, kteří nás svým urputným
štěkotem povzbuzovali v naší cestě. Po příchodu do města se táborníci vrhli na místní
obchody a úřady s úkolem nashromáždit co největší množství razítek. Při té
příležitosti kompletně vykoupili několik cukráren a půlku vietnamské samoobsluhy.
Cestou zpátky si sice pár táborníků stěžovalo na bolavé nohy, ale po vhodném
namotivování (pohružka sbírání papírků po tábořišti – pozn. redakce) se ukázalo, že to
není tak hrozné, jak se zprvu zdálo.
Dvoudenní výlety:
Sedmičlennou skupinu, složenou z Pavla F., Dolíka, Adama Š., Adama M., Elzy, Honzy
G. a Verunky, vedly vedoucí Mel a Déňa. V neděli odpoledne jsme vyrazili pěšky do
Slatiňan, zde nasedli na železného oře a ten nás dovezl do vesnice u Skutče. Odsud
jsme pak putovali údolím řeky Krounky. Zde na táborníky čekala nejen překrásná
příroda, ale i trochu adrenalinová cesta s železnými žebříky a řetězy, se kterou se
všichni statečně popasovali. Noc s ohníčkem jsme strávili v této krásné lokalitě. Druhý
den jsme pokračovali ke skalním útvarům Toulovcových maštalích, zde jsme prošli
další krásné údolí lemované skalními útvary. Nakonec jsme dojeli do Chrudimi a
odsud se navrátili do tábora.
Další skupina pod vedením Mishy, Compa a Tatarky se spolu s 12 dětmi vydala přes
rozhlednu Báru do Slatiňan. Odtud se táborníci popovezli do Hlinska, kde v blízkých
lesích, zmoženi namáhavým pochodem až do tmy, rozbalili tábor. Druhý den ráno,
posilněni chlebem s paštikou a lahodným sýrem, pokračovali k lomu nedaleko Trhové
Kamenice. Modrý lom dostál svému jménu a příjemně překvapil svou nádherně
průzračnou a modrou vodou. Několik členů této výpravy tak neodolalo pokušení, a i
přes studenou vodu se osvěžili. Nabuzeni chladnou koupelí, jsme rychle dorazili do
Trhové Kamenice, která byla stěžejním bodem naší trasy, protože zde byla pauza na
oběd. Odsud jsme dále pokračovali autobusem zpět do Slatiňan, odkud jsme mírnou
oklikou po žluté trase došli zpět do tábora.
Dvoudenňáková skupina v čele s Krtkem a Jirkou se vydala směrem na zříceninu
hradu Lichnice. Po prvním (méně vyčerpávajícím) dni jsme dorazili k našemu cíli, kde
jsme si poslechli poutavý výklad od místní kastelánky a měli možnost oddat se
pomocným pracem, obohacujícím okolí hradu. Na oplátku jsme využili hrad k
otestování odvahy ve sklepení za světla louče. Po úspěšném složení zkoušky všemi
účastníky jsme se odebrali ke spánku, zpestřenému hradními hlídacími psy. Během
druhého dne jsme, nejen díky nakupování v Prachovicích, došli do tábora plni zážitků
a energie.

Einstein při opékání buřtů:
„Opékání je jako jízda na kole, párkrát to přepálíš a pak si vzpomeneš“.

