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17. 8. čtvrtek
SERVIS

Léčivé byliny
Jídelníček:
Snídaně: Česneková pomazánka
Večeře: Guláš s houskovým
knedlíkem
Počasí:
Dnes jsme měli příjemně teplo a
zítra bude ještě o něco tepleji.
Noční hlídka:
Dobrovolná hlídka vedoucích
a mladších táborníků
Služba dne:
Huliman: Áďa
Pravá ruka: Dobrovolníci
Kuchyň: Dobrovolníci
Topiči: Dobrovolníci
Uklízecí četa: Dobrovolníci

Tristan pokračuje dále za svojí láskou Viktorií, přitom za sebou táhne na magickém řetízku
spadlou hvězdu Yvaine. Vzhledem v tomu, že je Yvaine po pádu z nebe raněna a kulhá,
nenavrací se Tristan ke Zdi tak rychle, jak by potřeboval. Rozhodne se proto Yvaine ošetřit.
Využije svoje znalosti o ranhojičství, které získal od kořenářky z vesnice, aby Hvězdě ošetřil
její zranění a ona ho mohla následovat rychleji.
Poté, co starší táborníci vyrazili na svůj dvoudenní výlet, mladší členové týmů bojovali o dva
mílové kroky do celotáborové hry. Úkolem dvojic, které vytvořili, bylo napůl poslepu sbírat
obrázky léčivých bylin.

Doprovodný program
Během dnešního dopoledne proběhly finální přípravy na dvoudenní výlet a mezitím se
mladší část táborníků bavila oblíbenou vybíjenou. Po zhlédnutí scénky se naši starší táborníci
nadšeně vydali na cestu a z mladších vybojovala dvojice z oddílu zelených mílové kroky
k dobru. Již o poledním klidu se někteří z nejmladších hrnuli do sprchy, to ale ještě netušili,
že je čeká tradiční očista alá SMS (sprcha, mýdlo, šampon). K tomu si mohli ve sprše zazpívat
kytarové vály, které se linuly během odpoledne z krčmy.
Další překvapení přišlo v podobě nadcházejícího výletu, kdy děti nadšeně balily batůžky
s plavkami v příslibu zítřejší výpravy za koupáním. Poté, co jsme sbalili všechny potřebné či
nepotřebné věci, jsme usedli do krčmy a večer jsme strávili sledováním odhlasované
pohádky - Hotel Transylvania. Brzy po konci táborového kina zazněl večerníček, abychom se
zregenerovali na očekávanou cestu.

Bodový stav družin:
Zelení:
17
Modří:
19
Žlutí:
10
Oranžoví:
14
Červení:
20

Láska a něžnosti
Kvůli dnešnímu dvoudennímu
výletu nemá redakce moc, co by
zde napsala. Budeme se proto těšit,
co výlet starších táborníku přinesl,
když dostali možnost spát vedle
sebe. Snad se nám dostanou nové
drby z oblasti Bambů-Vojta či
VeruKeru-Kořalka, nebo dokonce
snad i nové páry.

Co nás čeká?
Během zítřejšího dne se vrací starší
táborníci z dvoudenní štreky, kde
spali pod širákem. Mezitím, mladší
táborníky čeká jednodenní výlet,
během kterého navštíví koupaliště a
také dostanou možnost si něco málo
nakoupit. Aby toho nebylo málo,
večer je pro všechny připraven
táborák, kde se opět sejdou všichni
táborníci a vedoucí.

Malá Anička: "Mně už se stýská po kořalce"
(kořalka = přezdívka táborníka)

