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15. 8. úterý
SERVIS

První kolo cechů
Jídelníček:
Snídaně: Chleb s Nutelou
Svačina: Zelenina
Oběd: Rajská polévka, Vepřošpenáto-bramboro
Svačina: Rohlík a ovoce
Večeře: Zelňačka
Počasí:
Od našeho specielního zpravodaje:
ráno byla kosa jak vepř, ale pak už
svítilo sluníčko.
Noční hlídka:
Žlutí - Rod vycházejícího slunce
Služba dne:
Huliman: Nikča
Pravá ruka: Překladač
Kuchyň: Péťa G., Míša, Beata
Topiči: Standa, Tomáš K., Marek N.,
Týnka, Kuba Krejsa
Uklízecí četa: Kioki, Spider, Jasmínka,
Matylda
Bodový stav družin:
Zelení:
9
Modří:
9
Žlutí:
7
Oranžoví:
5
Červení:
14

Dnešní den byl ve znamení úpravy hřiště, rojnice a cechů. Při ranní hře jednotlivců
se pár táborníků a vedoucích jalo obnovy provázků označujících okraje hřiště.
Turnaj ve vybíjené může tedy vypuknout v následujících dnech. Při hře mladších
a nejmladších se starší a nejstarší sešikovali do skupin a pod vedením Velkého Žižky
a jeho sekundantů Mishy a Elzy prošli tábořiště 2x křížem krážem a zbavili nás
spousty odhozených či vytracených papírků, provázků a podobného nepořádku.
Odpoledne proběhlo první kolo táborových cechů, kdy si děti vyráběli různé
upomínkové předměty, jako jsou zvířátka z květináčků, balzámy na rty, malované
tašky, přívěsky, svíčky, květinky do vlasů a mnohé další. Večer v krčmě jsme si
zasoutěžili u deskových her, turnaje v páce a hře kámen-nůžky-papír.

Královští bratři
Král Hromotvrzi už vydechl naposledy a všichni jeho synové, šlechtici a významní
kupci se sešli na jeho velkolepý pohřeb. Neustálé intriky mezi královskými bratry
však neustávají ani na pohřbu otce - během pohřební hostiny je otráven vínem
princ Sekundus. Ostatní bratři však rozhodně nezahálejí a urychleně vyrážejí na
cestu za hledáním nejdůležitějšího šperku v Hromotvrzi - Moci Stormholdu.

Tristanova dobrodružství za Zdí
Poté, co Tristan obelstil strážce průchodu Zdi stejně, jako to kdysi udělal jeho otec,
se vydává na cestu za spadlou hvězdou. Po dlouhém dni ale rychle usíná. Ráno však
zjišťuje, že jen kousek od něj přespával magický skřítek, ten se mu představuje jako
Uhranut. Po společné snídani se spolu vydávají na cestu, bohužel však vstupují do
lidožravého lesa. Nebýt toho, že Tristan pohotově oba dva z lesa vyvedl, mohly
stromy Tristana i skřítka sníst.

Láska a něžnosti

Co nás čeká?

Jako každý rok se spolu táborníci scházejí a
druží a často se nám naskytnou zajímavé
výjevy.Dle nepotvrzené informace jsou
Bambůča a Vojta v bližším kontaktu už
nějakou dobu a jsou v našem hledáčku.
Jako každý rok
je Bořek v centru
pozornosti pro všechny tábornice a dle
redaktorů v poli i pro naše nové kuchařky!
Po 3-leté prodlevě se dostavila i Péťa (navíc
s novou kamarádkou Viki!) a všichni
táborníci si její přítomnosti všimli, uvidíme
jestli i ona si někoho všimla...
Jsme ve střehu!

Zítra se opět podíváme na soupeření
královských bratrů. Po otcově
pohřbu se bratři bažící po moci
vydali na cestu za drahým kamenem,
který jim má podle posledních
králových slov zajistit trůn. V zítřejší
etapě se stane obětí
bratrovražedných intrik princ
Kvintus, kterého svede z cesty lest
jednoho z jeho bratrů.

Hláška dne: Adresa na dopis: "A kde teda maminka bydlí?" Píšící nejmladší tábornice: v tom
městě jak tam je silnice a kostel.

