18. SRPNA 2014 – PONDĚLÍ

CENA 20 TDA

SERVIS
Jaké bude počasí:
Dnes se předpověď meteorologům
vydařila. Celý den bylo krásně
slunečno. Až na několik málo
spadlých dešťových kapek.

Mňamky od veselých kuchařek:
Do pondělního rána se probouzíme
v menším počtu než obvykle. Starší
táborníci jsou stále na dvoudenním
výletu. Na naše malé táborníky, kteří
nám tu zůstali a chystají se na svůj
celodenní výlet, v kuchyni čeká chléb
s pomazánkou a čaj. Po celodenním
úsilí táborníků, kteří se o sebe musí
na výletě postarat sami, je v táboře
k večeři čeká sekaná s bramborovou
kaší a s okurkovým salátem.

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

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

Služba dne:
Huliman, Pravá ruka, topič, kuchyň,
uklízeč a ještě mnoho dalšího:
Malý Žižka
Své vzkazy můžete zasílat i na náš
e-mail: lidehvozdu@sptlomnice.net
Fotogalerie:
http://jirkaafrika.rajce.idnes.cz

Den D
Dnešní den se odehrával v duchu očekávání a příprav k odchodu starších
táborníků na dvoudeňák. Mírné cestovní horečce podlehli i nejmladší
táborníci – např. Mrožík, který již od snídaně chodil po tábořišti se sbaleným
baťůžkem (velkým zklamáním pak pro něj byla informace, že bude odcházet
až druhý den ráno).
Po odchodu starších táborníků jsme s malými provedli útok na sprchu a
všichni
podstoupili
již
legendární
SMS
(Sprcha,
mýdlo, šampon). Nutno dodat,
že některé táborníky jsme po
očistě vůbec nepoznávali, do
půl hodiny se však většina
stihla vlastními silami navrátit
do
původního
stavu.
Odpoledne
se
táborníci
rozhodně nenudili. Stihli si
zahrát vybíjenou a galskou
ponorku i turnaj v ping pongu. Před večeří jsme si pak v doprovodu kytar
Afriky a Míši s Lukašem
Láska, sex a něžnosti
zazpívali oblíbené písničky.
Den jsme pak zakončili
Dnes jsme si opět ověřili, že i nadále pokračuje vztah
tématicky – společným
Verči a Adama. Zdá se, že ani nepotvrzené
sledováním animovaného
informace o tajných dopisech, které naše redakce
filmu Asterix, Obelix a
má k dispozici, jejich vztah nenaruší.
Kleopatra. Promítalo se
Rolnička dnes celý den naháněla Lukáše Trigňu. Celý
společně hned na dvou
jejich společný den pak byl zakončen žádostí o jejich
obrazovkách. Kvalitu
společný pobyt tuto noc v jednom stanu. My ovšem
projekce a navozenou
náladu by nám mohlo
chceme, aby jejich vztah byl založen na silných
závidět kdejaké moderní
základech, proto jim toto nebylo umožněno. Vážnost
multikino. Snad se navoze- tohoto vztahu proto bude redakce i nadále bedlivě
ná nálada přenese i do
sledovat.
hezkých snů a táborníci
O jednu pikantnost ze včerejšího plesu jsme se
načerpají plno sil na zítřejší s vámi ještě nestihli podělit. V průběhu plesu byli
výlet do Chrudimi.
odhaleni Červ s Petrou G., kteří jeho podstatnou část

Co nás čeká a nemine?
Starší
táborníci,
kteří
přenocovali pod širákem,
budou pokračovat ve své
statečné pouti. Mladší se
také konečně dočkají a
podívají se mimo tábor.

netrávili na parketu, nýbrž společně ve stanu.
Na ples měli letos naši táborníci přístup pouze
v párech. Bambůča se však dočkala nemilého
zklamání, když se o svůj doprovod Pavla F. musela
záhy obávat. Pavel F. totiž dal přednost Růžence
(boa z lišky), s kterou celý ples strávil v posteli.

Quick: „Jaký problém je vyměnit Žáňu za Táňu? Vždyť to zní skoro stejně!“
Afrika: „Jaký? Táňa není sbalená!“

