15.8.2016 - pondělí

SERVIS
Počasí:
Polojasno, čistá obloha. Teplota okolo
25° , místy se objevil Pavouk.
(Zeměplošský) jídelníček:
Snídaně: chléb obložený vepřovými
nožičkami
Oběd: zeleninová směs seržantky Anguy
s knedlíkem
Svačina: omáčka Ohó-ohó
Večeře: obložená flákota
Bodový stav družin:
1. Ankh-morporská CK: 0
CK OK: 0
CK Serpinski & syn: 0
Lorenz a Traktor: 0
Bludný kámen: 0
Noční hlídka
CK OK
Služba dne:
Pravá ruka: Vojta Novotný
Kuchyně: Náťa V., Překladač, Týna, Nela
Topiči: Michal K., Marek, Kudlanka
Uklízecí četa: Eny, Páťa, Michal T.

Cena 40 TDA

Dnes každý sám za sebe!
První den jsme zahájili o půl osmé ráno tak, jak budeme začínat všechny dny, co nás čekají - příjemnou
hudbou a rozcvičkou.
Dopoledne jsme odehráli první etapu jednotlivců. Při této hře táborníci chytali vedoucí a získávali
informace o jménu, věku a příbuzenském vztahu všech osob. Logicky poté museli zjistit, která z žen je
mágyně Esk. Také proběhly první hodiny na Neviditelné univerzitě a to magie, runy a tajná písma a
lekce pana popravčího. Za těmito názvy se schovávají naše obvyklé dovednosti, jako jsou šifry a uzly.
Odpolední hra byla také hrána jednotlivě, po sesbírání potřebných ingrediencí táborníci "čarovali" a
měnili tak průhlednou tekutinu na fialovou. Hlásíme, že počty končetin i očí zůstaly zachovány. Zbytek
času do večeře strávili malováním vlajek, vytváření pokřiků a znaky svých cestovních kanceláří.
Večer proběhla první diskotéka, jak se líbila poznáme podle (nejen) zítřejších dotazů, kdy bude další.
Také by bylo příhodné vyzdvihnout, že náš tábor podporuje kulturní rozvoj táborníků. Jdeme na to
inovativním způsobem - vyvěšujeme na kadibudky českou i zahraniční poezii. Nedivte se tedy, pokud
se vám vrátí intelektuál, co bude pálit fantasy a sci-fi v krbu.

Příběhy Zeměplochy
První pravý táborový den jsme se přesunuli do obyčejné vesničky v horách, Kyselé Mezipůlčí. Je
zvykem, že když se narodí osmému synovi, osmý syn, stane se mágem. V této vesničce se ale stal
omyl. Mág přinesl ještě nenarozenému dítěti hůl, ale dřív než se narodilo, mág zemřel. Ale nenarodil
se syn, ale dcera.
Esk brzo vyrostla v dívku a Bábi Zlopočasná se nabídla, že z ní udělá čarodějku. Neposlušná Esk ale
nebyla spokojená s poznáváním bylin a učením se, jak se pečuje o zvířata, a proto se rozhodla vydat se
na Neviditelnou univerzitu.
Na Neviditelné univerzitě ji nechtěli přijmout, ještě nikdy se nestalo, že by mágem měla být dívka.
Nejdříve ji nechtěli přijmout, ale pak jim ukázala, že čarovat opravdu umí. Nechala vybouchnout hlavu
sochy zakladatele univerzity. Esk je tedy první mágyní Zeměplochy.

Co nás čeká?
Ráno očekáváme příjezd nejslavnějšího
turisty
Dvoukvítka,
samozřejmně
doporovázeného Zavazadlem z myslícího
hruškovníku, do Ankh-Morporku. Zde se
setká se svým průvodcem Mrakoplašem
a společně se pokusí přežít nástrahy
tohoto největšího a nejshnilejšího města
na Zeměploše. Dvoukvítkova návštěva
tohoto města končí zakokrháním rudého
kohouta. Dále nás čekají další vyučovací
hodiny na Neviditelné univerzitě.

Táborová romantyka
Letos vkládáme mnoho nadějí do polobohů.
Trochu to ale komplikuje fakt, že z jedenácti
nejstarších táborníků jsou pouze dva mužského
pohlaví. Jsou to ale kamarádi Červa, takže
očekáváme alespoň jeden harém. Cibule s
Einsteinem ale budou mít co dělat, protože
dámy se nejvíce zajímají o naše malé táborníky,
o které se pečlivě starají.
Mladší děti se zatím teprve seznamují, ale
určitě vás budeme blíže informovat, jakmile
jeden z našich špehů přinese zajímavé
informace.

Hláška dne - malá tábornice při odchodu na hru: "A to jdeme zase do toho
strašidelnýho lesa?

