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SERVIS
Počasí:
Dnes jsme měli opět příjemně teplo a
slunečno, i když si asi každý všiml, že se
nám o pár stupínků ochladilo.
Jídelníček:
Dnes odchází starší a nejstarší táborníci
na dvoudenní výlet, takže ti jen posnídají
vajíčkovou pomazánku s chlebem. Na
oběd budou mít naši malincí vepřové
maso na paprice a těstoviny. Odpoledne
ovoce a na večeři dostanou buchtičky se
šodó.
Bodový stav družin:
Ankh-morporská CK: 4 body
CK OK: 6 bodů
CK Serpinski & syn: 7 bodů
Lorenz a Traktor: 9 bodů
Bludný kámen: 4 body
Noční hlídka:
Lorenz a Traktor
Služba dne:
Pravá ruka: Bořek
Kuchyně: Alík, Lenty, Olina, Týnka
Topiči: Beata, Dan, Mrožík, Matěj
Uklízecí četa: Jirka, Vojta, Anička, Elza

Cena 40 TDA

Nejsme tu, abychom odpočívali
Během dnešního dne proběhla první bramboriáda, první cechy, první noční hra, na snídani
byly poprvé cornflakey... Děti se celý den nezastavily. Dopoledne přebíhaly ze stanoviště na
stanoviště s koštětem mezi nohama a plnily různé úkoly. Odpolední hra byla jednoduchá,
musely hledat rozdíly na obrázcích, co dostaly.
Když se táborníci uložily ke spánku, zaznělo písknutí a museli se nastoupit na noční hru. Po
týmech pak chodili s buzolou trasu, která končila u Smrtě. Problém nastal ve chvíli, když
starší a nejstarší táborníci nešťastně sdělili vedoucímu, že s buzolou neumí zacházet.
Všechny týmy ale úspěšně dorazily. I ten, co místo 180 stupňů slyšel 280.

Příběhy Zeměplochy
Během dnešního dne jsme sledovali osudy čarodějek Stařenky Oggové, Bábi Zlopočasné a
Magráty Česnekové. V království Lancre už delší dobu vládne zlý král Felmet. Ten se však k
trůnu dostal jen díky úkladné vraždě dobrého a oblíbeného krále Verence, lsti a
proradnosti. Naše tři čarodějky se snaží o napravení situace, ale jako jediné schůdné řešení
se jeví dosadit na trůn právoplatného dědice - syna krále Verence. Právoplatnému dědici
jsou bohužel pouze tři roky. Proto se čarodějky rozhodnou provést složité kouzlo, kterým
celé království přenesou o patnáct let dopředu. Po úspěšném zvládnutí kouzla pak chtějí
čarodějky odhalit lidem pravdu - pravdu o tom, proč král Verenc zemřel a to, kdo je
skutečným dědicem trůnu. Čarodějky se rozhodnou alespoň zjistit co nejvíce o králi
Felmetovi. Pro tento účel se jako vhodná příležitost jeví divadelní představení, které se na
počest zlého krále Felmeta dalšího dne koná. Divadelní představení je ale promyšleným
tahem krále Felmeta, jak ukázat právě čarodějky lidem ve zlém světle. Ve chvíli, kdy lži na
pódiu přesáhnou všechny meze, čarodějky otevřeně vystoupí před diváky a všem lidem
odhalí pravdu - král Felmet je vrah a jeden z herců a králův šašek jsou Verencovi synové. Po
šokujícím odhalení se stává šašek králem a království znovu vládne dobrý člověk.

Co nás čeká?
Další den dočasně opustíme náš děj nebudeme se věnovat ani čarodějkám,
ani Mrakoplašovi s Dvoukvítkem. Místo
toho si sami na vlastní kůži vyzkoušíme,
jaké je to být skutečnými turisty. Během
dne opustí tábořiště starší táborníci, aby
se vydali na dvoudenní výlet s
přespáním pod širákem, mladší táborníci
se budou věnovat vlastnímu programu a
přípravě na jednodenní výlet, na který se
dalšího dne vydají.

Táborová romantyka
Otevřené stany nám dnes odhalily spoustu
nových dvojic, které budeme sledovat.
Einstein ani letos nezklamal a hraje to na
všechny strany, jak je jeho zvykem. Nejdříve se
věnoval Náti v jejím stanu (tato zpráva je ještě
ze včerejška), později Elze v jiném. Uvidíme, pro
koho se tento fešák rozhodne tentokrát.
Náťa nezůstává pozadu a část dopoledne se
povalovala ve stanu u Cibule.
Ten také nezahálel a Červovi něžně lámal prsty.
Tomuto vztahu ale nedáváme moc nadějí.
Dostala se k nám tajná zpráva, že Dan Vlach už
od začátku tábora pokukuje po Ádi Trbuškové.
Jak na to reaguje zatím nevíme.

Ivetka ve scénce, kde v divadle někdo zemřel - "Hraje to? Tak to hraje pěkně blbě, když dýchá!"

