cena 20 TDA

21. 8. pondělí
SERVIS
Jídelníček:
Snídaně: Chleba s pažitkovou
pomazánkou
Svačina: Meloun
Oběd: Čočková polévka, brambory s
dušenou mrkví
Svačina: Pudink s ovocem
Večeře: Topinky a lečo
Počasí: Zataženo
Noční hlídka:
Žlutí - Lordi vycházejícího slunce

Čarovný hostinec
Čarodějnice Lilim se konečně dostala do blízkosti hvězdy a rozhodla se připravit
past. Po cestě potkala Brevise, kluka, který vedl kozla na trh. Od Brevise si chtěla
koupit kozla, ale rozhodla se, že se ji budou hodit oba. Lilim vyčarovala ze svého
kočáru velký hostinec a z Brevise udělala svoji dceru a z kozla svého manžela,
hostinského. Past připravena, teď už jen počkat až kolem bude procházet hvězda,
která je na blízku. Za pár hodin hvězda opravdu přijela. Lilim ji ubytovala a už se
chystala jí vyříznout srdce, ale pak se ozvalo bušení na hostinec. Lilim zaklela a šla
se podívat kdo to je. Byl to Primus s Tristanem. Tristan šel ustájit koně a Primus se
šel zabydlet do hostince. Lilim se tam Primus opravdu nehodil, nabídla mu lázeň a
připravila si k vaně nůž. Když se Primus šel koupat, vzala nůž a podřízla mu hrdlo.
Teď už ji v cestě za hvězdou může stát pouze Tristan.

Vše pro přežití
Služba dne:
Huliman: Pavouk
Pravá ruka: Péťa
Kuchyň: Adam, Týnka, Matylda, Kioki
Topiči: Marek, Míša, Tomáš
Uklízecí četa: Petr, Dan, Jasmína,
Kuba
Bodový stav družin:
Zelení:
28
Modří:
22
Žlutí:
12
Oranžoví:
18
Červení:
22

Před ranní hrou proběhla bramboriáda, kterou vyhrálo družstvo zelených.
Odpoledne se neslo v jednolitém tempu výuk. Táborníci měli možnost osvojit si
orientaci pomocí buzol a kompasu z jehly. Stavba přístřešku probíhala testováním
staveb s celtou i bez celty. Rozdělání ohně pomocí křesadla a vláken z motouzu.
Jedlost potravy z divoké přírody zůstala na teoretické rovinně, jelikož hlavní sezóna
housenek již odlétla v podobě motýlů. Simulace při zdravovědě získaly kladnou
odezvu a patří k nejpopulárnější výuce. Večerní program probíhal v krčmě byl
zaměřen na trénování pěveckých vlastností táborníků a vedoucích.

Láska a něžnosti
Na plese se nám nepodařilo
zahlédnout pár Bambůča a Vojta, že by
snad došlo ke ztrátě zájmu ze strany
Vojty? Vše budeme dále pozorovat.
Dále se zdá, že Standa již ztratil zájem
o Péťu a přesunul svoje úsilí do stanu č.
17., tedy konkrétně za Áďou
Trbuškovou. Ovšem není sám, svůj
zájem do tohoto stanu směřuje i náš
známý "lovec" Kořalka. Uvidíme jak
celý tento souboj dopadne a o všem
vás budeme informovat.

Co nás čeká?
Hvězda i Tristan se nacházejí ve velmi
špatné situaci. Jsou sami v hostinci
s Lilim a jejími poskoky. Lilim si už brousí
nože a oni nemají tušení, co se chystá.
Do příběhu nám vstoupí jedna velmi
zajímavá postava s ještě zajímavější
prací. Naučí naše hrdiny velmi důležité
věci, které potřebuje každý gentleman
v době Viktoriánské Anglie.

Hláška dne: Mladší táborník k našemu technikovi:"Ďolíku, proč děláš do země ty Ďolíky?"

