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SERVIS
Jaké bylo počasí:
Krátce po probuzení do zamračeného
rána na nás vykouklo sluníčko, které
nás provázelo celým dnem. Až po
jeho západu se odkudsi vplížila tmavá
mračna, ze kterých spadlo několik
zbloudilých kapek.

Mňamky od veselých kuchařek:

Cechy!
Dnes jsme konečně po mnoha odkladech uspořádali cechy, které si děti náramně
užily. Mezi výrobky se objevily svíčky, pochodně, nátepníky či brože z organzy a
korálků. Děti si také vyzkoušely pečení hadů na ohni (z těsta…) a focení & vyvolávání
fotografií s použitím pinhole fotoaparátů. Výsledné fotografie budou nahrány do
fotogalerie.

Dobrodružství Asterixe a Obelixe
Osmým úkolem pro Asterixe a Obelixe
bylo přejít přes propast plnou krokodýlů
po neviditelném laně. Kombinovanou
hru, kde táborníci museli pokořit
neviditelné lano a posléze vodní živly,
nejlépe zvládly: Tomášek B., Pavla K.,
Vojta B., Daniel K., Matěj D., Natálka P.,
Einstein, Vojta N., Cibule, Honzík G.,
Lukáš, Zrzek.

Dobré rybopomazánkové ráno
bojovníci. Teploučký vývar s vaječnou
jíškou budeme mít k obědu.
Zapékané brambory nám zahřejí a
zasytí bříška. Celé odpoledne se pak
těšíme na salát s ananasem a
mrkvičkou. Posledním chodem dne
budou topinky s česnekem a
pomazánka z leča. Mňam mňam
mňam

V odpoledních hodinách jsme se opět
vrátili k dobrodružství našich přátel
v Egyptě, kde pomáhali Kleopatře.
Zrádný Mipodrázis je vylákal na
prohlídku do pyramidy, kde je uvěznil.
Naštěstí Obelixe v pyramidě našel Idefix
a všechny vyvedl z pyramidy ven.
Oddílovou etapu, kde táborníci zdolávali
nástrahy pyramidy, vyhrála vesnice
Alésia.

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

27 b.
31 b.
26 b.
30 b.
22 b.

Služba dne:
Huliman: Quick
Pravá ruka: Alík
Topiči: Dolík, Matěj, Krysa, Adélka
Kuchyň: Martin, Míša, Natka, Lukáš
Uklízeči: Sára, Kořalka, Bambůča,
Kuky
Fotogalerie:
http://jirkaafrika.rajce.idnes.cz
e-mail: lidehvozdu@sptlomnice.net

Co nás čeká a nemine?
Dalším úkolem pro Asterixe a Obelixe
je projít doupětem bestie. Jedná se o
jeskyni, kde se objevuje mnoho
zvláštních úkazů. Naší dvojici bestie
nevystrašila, a mohli se vrhnout do
dalšího úkolu.
Na egyptském staveništi všechno
funguje tak, jak má. Panoramixovi se
však nezamlouvá popohánění otroků
bičem, a tak pro ně uvaří kouzelný
lektvar. Zdali stihnou všechno včas,
se dozvíme odpoledne.

Láska, sex a něžnosti
Alík dnes v přítomnosti Zrzka, přímo zářila,
jako malé slunce.
Kořalka tráví stále více času s Naty. Její stan
je stále naplněn jeho přítomností, stejně,
jako odérem jeho ponožek. Dnes se projevil,
jako gentleman, když při převlékání bránil její
maličkost, z vnější strany stanu od
nechtěných nápadníků, toužících nahlédnout
do inkriminovaného stanu.

Vitacit: „Utíkají mi brambory, co mám dělat?“ Monča: „Tak je doběhni!“

