17. SRPNA 2014 – NEDĚLE

SERVIS
Jaké bude počasí:
Jaké bude, to nevíme, ale dnes bylo
oblačno až zataženo, s občasnými
přeháňkami.

Mňamky od veselých kuchařek:
Na ráno se již teď v noci nemůžeme
dočkat. Důvodem je luxusní rybízová
bublanina, která nás přivítá do
nového dne – Monča ji zatím úspěšně
brání vlastním tělem . Na oběd pak
bude jistě neméně lahodný kuřecí
vývar a Znojemská pečeně s rýží. Po
svačince nás pak opustí starší
táborníci – k večeři si udělají špekáčky
na ohni, my zbylí v táboře si dáme
rýžovou kaši s kakaem nebo skořicí.

Bodové stavy galských vesnic:
Gergovia:
Tolosa:
Alésia:
Massalia:
Avaricum:

22 b.
24 b.
20 b.
22 b.
18 b.

Služba dne:
Huliman: Nikča
Pravá ruka: Lukáš
Topiči: Honza, Tříprsťák, Ondra,
Sebastian
Kuchyň: Káťa, Štěpa, Péťa, Kája
Uklízeči: Natálka, Vráťa, Sára, Lukáš J.,
Marek
Své vzkazy můžete zasílat i na náš
e-mail: lidehvozdu@sptlomnice.net

CENA 20 TDA

Den ve znamení plesu
Po oběhnutí všech přepážek v domě zatmívajícím rozum, se naši táborníci vydali
trápit své hlavy s táborovými dovednostmi. Někteří se učili ohňům, jiní zdravovědě,
prací s mapou, či jak postavit přístřešek v případě nepříznivého počasí. Mnoho
táborníků bylo také podrobeno testu jejich znalostí a mnozí již zkoušky splnili.
Odpoledne věnovali táborníci volný čas přípravě na večení ples, na který si každá
vesnice měla připravit krátké představení. Nyní je ples v plném proudu a informace o
dění na něm Vám podáme ve speciálu rubriky LSN.

Dobrodružství Asterixe a Obelixe
Asterix s Obelixem, kteří vyrazili do Luthecie pro zlatý srp, zjistili, že jejich výrobce,
Amerix, byl unesen. Za jeho únosem stála mafie, která prodávala zlaté srpy, které pro
ni musel vyrábět za vysokou cenu. Asterix a Obelix vypátrali místo, kde se mafie
schází, Amerixe osvobodili a mafii dali
co proto.
V bojové hře, při které museli vesnice
osvobodit své unesené Galky, nejlépe
dopadla vesnice Alésia.
Sedmým úkolem pro Asterixe a
Obelixe bylo získat propustku A38
v domě, kde se zatmívá rozum. Boj
s byrokracií nejlépe ustáli: Míchal H., Tomáš B., Vojta B., Natálka P., Anička P.,
Bambuča, Bořek, Vojta N., Alík, Červ, Honza G. a Dolík.

Láska, sex a něžnosti
Co nás čeká a nemine?
Caesar se vsadí s Kleopatrou, že
nestihne vystavět nový chrám do
tří měsíců. Dopoledne se dozvíme,
kdo sázku vyhraje a jak se do jejich
sázky zaplete Asterix a Obelix.
Dnes odpoledne vyrazí naši
nejstarší táborníci na dvoudenní
výlet. Nejmladší táborníky čeká
program SMS, nebo-li ‘‘Sprcha
Mýdlo Šampón‘‘.

Na včerejší diskotéce se teda děly věci! O
krásné páry nebyla nouze. Stálicemi na
ploužákovém parketu byl Zrzek v něžném
láskyplném obětí s Alíkem. Fandíme jim! Jistě
za zmínku stojí i inovativní taneční trojice
Einsteina s Naty Kernerovou a Dosty – že by
se Einstein nechal inspirovat Červovým
harémem a zakládal svůj? Když jsme už u
Červa – zdá se, že nejnovější přírůstkem ke
stávajícím/minulým (kdo se v tom má ještě
orientovat  ) dámám se dnes stala Adélka
Vircová. Jak se situace vyvine, budeme dále
bedlivě sledovat…

Fotogalerie:
http://jirkaafrika.rajce.idnes.cz

Dotaz na Čakí při diskotéce: „Jak paříš?“ Čakí: „Zatím dobrý, byla jsem jen v bufetu.“

