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SERVIS
Předpověď na pondělí:
Jídelníček:
Snídaně: vánočka, jahodové mlíko, čaj
Oběd: rajská polívka, pečený salám,
brambory, okurkový salát
Svačině: rohlíky a švestky
Večeře: těstovinový salát
Počasí:
Dnes jsme měli celý den slunečno. Dopoledne
bylo příjemně, po obědě začalo svítit přímo na
tábořiště a citelně se oteplilo. Aktuálně to
vypadá, že noc bude opět hvězdná.
Noční hlídka: Purplefly Butterfly
Vedoucí dne: Pavouk
Služba dne: Purplefly Butterfly
Pravá ruka: Filip
Kuchyně: Týna Ž., Aneta, Viki, Čiči
Uklízecí četa: Maruška S., Dan, Tonička
Topiči: Vráťa, Kuba, Kudlanka
Průběžné výsledky hry družin:
Růžoví - Pinkfly Unicorn - 14 000
Fialoví - Purplefly Butterfly - 6 000
Zelení - Greenfly Dragonfly - 12 000
Modří - Bluefly Infinify - 13 000
Červení - Redfly Adventure Life - 9 000
Žlutí - Yellowfly Galaxy - 12 000

Příběh vesmírných kovbojů
Do letošní celotáborové hry jsme naskočili nefalšovaně ve westernovém stylu - přestřelkou. Během
dopolední hry se podařilo našim hlavním hrdinům - kapitánu Malcomu Reynoldsovi, pistolnici Zoe a
jejich příteli Jaynovi nachytat do léčky skupinku lapků na jedné z okrajových planet soustavy.
Stejně tak si mohli i naši táborníci vyzkoušet boj s bandity. Nakonec si všichni po úspěšném zdolání lapků
a mordýřů z šírého okolí museli donést svou kořist - lup z doupat poražených zločinců.
V odpolední etapě jsme si vyzkoušeli, jak v naší hvězdné soustavě rozprodat od lapků ukořistěné zboží.
Oddíly i přes všechna nebezpečí a nástrahy číhající na každém rohu jinak kulaté galaxie zvládly rozprodat
za přijatelnou cenu většinu své kořisti. Navíc se povedlo našim hrdinům, posádce lodě Firefly, nalodit na
svou loď i několik velice zajímavých lidí - pastora Booka, doktora Simona a Simonovu sestru River.
Kapitán Malcolm Reynolds si od přijetí těchto cestujících slibuje pěkný přivýdělek, možná ho však ještě
čeká zajímavé překvapení...

Den pěkně zostra
První ranní rozcvička mnohé překvapila a to včetně budíčku. Důvodem bylo, že mnoho nových táborníků
nastoupilo přehledně a nenašel se žádný opozdilec. Nutno dodat, že Žižkův budíček trval čtyři a půl
minuty.
Dopoledne se stále neslo v nejasných dvanácti týmech a mnohé děti vzrušeně čekali na další spojence.
Vyvrcholení očekávání se dostavilo před odpoledním programem, kdy se své barvy a spojence konečně
dozvěděli a utvořili kompletní posádky. Výsledkem ovšem byla velká debata, jelikož mnoho posádek bylo
roztrženo dohady na večeří. Hlavní téma bylo míchání a nemíchání krupicové kaše s kakaem.
Celodenní nepříliš horké počasí bylo zakončeno nástupem v plné parádě i s pokřiky a novými vlajkami.

Co nás čeká?

Láska, asteroidy a komety

Posádka naloděna, zboží prodané a
posádce Serenity Nezbývá nic jiného, než
najít další práci, za kterou by dostali slušně
zaplaceno. Najít práci v této části galaxie
ale není snadné. A tak se Malcolm
rozhodne, že zariskuje a zkusí se
dohodnout na obchodě s nechvalně
známým Niskou. S velmi drsným a
svérázným obchodníkem. Na jakých
detailech se dohodli se ale dozvíme až
zítra, ale jisto jistě víme, že v tom bude
hrát roli menší pluk aliančních vojáků a
jedoucí vlak.

Rok s rokem se sešel a my Vám s převelikou radostí
oznamujeme, že se našim všudypřítomným zvědům
povedlo vyzískat první čerstvé (a samozřejmě
zaručeně ověřené) drby.
Jako prvního si na paškál vezmeme Krysu - ten podle
nám dostupných informací valí do Lenty. Bohužel se
nám nepodařilo získat autentickou reakci
zmiňovaného - na telefonní hovory Krysa
neodpovídal. Na stranu druhou naši velice
důvěryhodní špióni zpozorovali znatelnou míru
afinity Krysy k Bambůče během vysvětlování
pravidel odpolední hry. Jiní ovšem tvrdí, že Bambůča
je součástí Standových plánů. Pro to jednoznačně
hovoří rozzářené oči Standy a Bambůči, když se dnes
odpoledne dozvěděli, že jsou v jednom oddíle.
O vývoji situace Vás, vážení čtenáři, budeme
samozřejmě průběžně informovat.

Hláška dne: Malý Jiříček mezi tábornicemi:
"Co bysme tak mohli dělat? Už to mám! Uspořádáme talentovou soutěž!"

