22. SRPNA 2014 – PÁTEK

SERVIS
Jaké bude počasí:
Dnešní ráno se opět řadilo k těm
chladnějším, ale již během odpoledne
se příjemně oteplilo, takže jsme mohli
odložit dlouhé nohávy i rukávy.

Mňamky od veselých kuchařek:
Po dlouhé, náročné večerní hře, kdy
jsme se setkali s duchy mrtvých
válečníků, je třeba řádného posilnění.
K snídani tedy bude pomazánka
s chlebem. K obědu se jistě dostavíme
v plném počtu, jelikož nás čeká velké
překvapení. Poslední táborová večeře
se ponese ve znamení chleba s jinou
pomazánkou , protože nás čeká
náročný večer a nesmíme se přejídat.

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

29 b.
37 b.
34 b.
38 b.
29 b.

Služba dne:
Huliman: Tatarka
Pravá ruka: Dosty
Topiči: Červ, Adam M., Zdenda, Iva
Kuchyň: Naty, Anička, Václav, Michal
Uklízeči: Adam Š., Kuba, Vojta Brož,
Eliška
Fotogalerie:
http://jirkaafrika.rajce.idnes.cz
e-mail: lidehvozdu@sptlomnice.net

CENA 20 TDA

Hry kam se podíváš
Včerejší den se nesl ve znamení velikého množství různorodých her. Nejprve
ihned ráno proběhla tradiční bramboriáda, při které si nejlépe vedl tým Massalia,
jehož členové za to byli náležitě ohodnoceni táborovou měnou, populárními Doláry.
V rámci odpoledního programu pak proběhla hra zaměřená na ekologii a třídění
odpadu, ve které zvítězil tým Massalia, a obdržel tak navíc jeden bod do hodnocení
celotáborové hry.
Ke konci se nám rovněž blíží turnaj ve vybíjené. Tabulka byla doplněna o výsledky
střetnutí mezi tými Avaricum a Alésia a mezi tými Gergovia a Tolosa. V obou
střetnutích si vavříny vítězství odnesly prvně jmenované týmy. Do určení celkového
pořadí turnaje však ještě schází 2 utkání, o vítězi se tedy rozhodne až dnes.
A nakonec nesmíme zapomenout, že na návštěvu dorazili: člen týmu vedoucích
druhého turnusu Locky a dva bývalí členové našeho týmu, Húlúvú a Malý Vitacit.

Dobrodružství Asterixe a Obelixe
Dnes započal poslední příběh našich hrdinů Asterixe a Obelixe. Asterixův britský
bratranec je požádal o pomoc při bránění britských vesnic během obléhání Británie.
Panoramix uvařil velký sud kouzelného lektvaru a s ním se naši Galové vydali do
Británie. Po cestě na moři zachránili fénickou obchodní loď přepadenou piráty a za
odměnu dostali pytlík s neznámým kořením.
V předposlední etapě celotáborové hry družin si naše vesnice zahrály na obchodníí
lodě, které převážely čaj, a musely odolávat přepadení pirátů. Vyhrála vesnice
Massalia.
Dnes čekal Asterixe a Obelixe nejdříve desátý úkol – vyšplhat na horu, nalézt
horského kmeta a uhádnout obtížnou hádanku. Jedenáctým úkolem pak byla noční
hra jednotlivců motivovaná přespáním Asterixe a Obelixe na pláni mrtvých bojovníků.

Co nás čeká a nemine?
Posledním úkolem, který
dostanou
Galové
od
Caesara, je porazit gladiátory
v cirku. Tentokrát plní úkol
kromě Asterixe a Obelixe
celá vesnice.
Naši přátelé doplouvají do
Británie společně s Jaxitaxem. Římané se kvůli
Obelixově
neopatrnosti
dozví o sudu s kouzelným
nápojem. Zdali ho získají,
uvidíme v průběhu dneška.

Láska, sex a něžnosti
Na úvod naší rubriky se s našimi milými čtenáři
musíme bohužel podělit o smutnou zprávu. Dnes
v brzkých ranních hodinách se s námi rozloučila a za
jinými povinnostmi odjela Agáta. Velká posila týmu
Tolosa a našimi nejmladšími táborníky oblíbená
pomocnice. Všichni jí moc za pomoc děkujeme,
nejedna slza ukápla, když odjížděla, a těšíme se, že se
zde zas za rok sejdeme 
Zprávy o změnách dlouhotrvajících vztahů táborníků
se nijak výrazně nemění, ale uvidíme, co přinese
dnešní noční hra a hlavně poslední táborový večer…

Když si Kubík šel po 4. přidat krupicovou kaši: „Ještě já, já jsem ještě neměl.“

