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SERVIS
Jaké bude počasí:
Ráno jsme vstávali do příjemného
svěžího rána. Během dopoledne nás
sice překvapila krátká přeháňka, po
které však zase vysvitlo sluníčko. To
nám vydrželo až do večeře, kdy se
uchýlilo za obzor. Večer vanul
chladivý větřík, který nás přiměl se
přiobléknout do dlouhých nohávů a
mikin.

Mňamky od veselých kuchařek:
Po ránu mohou naši mlsní táborníci
očekávat chléb s vajíčkovou
pomazánkou a výborný čaj. K obědu
pak naše kuchařky chystají vývar
s nudlemi a maso na zeleninové šťávě
s těstovinami. Ke svačině se prý
můžeme těšit na jogurtový táč
s ovocem. No a k večeři bude hrneček
plný zelňačky.

Bodové stavy galských vesnic:
Gergovia: 12 b.
Tolosa: 10 b.
Alésie: 4 b.
Massalia: 9 b.
Avaricum: 10 b.
Služba dne:
Huliman: Žáňa
Pravá ruka: Zrzek
Topiči: Dominik P., Dominik P., Vojta
Kuchyně: Sába, Veru, Terka, Pavla
Uklízeči: Áďa, Léňa, Kuba J., Filip

CENA 20 TDA

První letecký den
Dnešním dnem odstartovala výuka táborových dovedností. Táborníci se zdokonalili ve
znalostech rostlin a živočichů, šifer, topografie a uzlů. Ukázalo se, že toho přes rok
hodně zapomněli, ale budou mít čas to dostatečně vypilovat.
Během odpolední hry proběhlo nečekané bodování stanů; zřejmě nikoho z vás
nepřekvapí, že naše galská vesnice zažila první letečáky.
V tuto chvíli se válečníci připravují na opékání kňourů neboli špekáčků z vyhlášeného
řeznictví společně s Obelixem. Konečně se nám podařilo překonat technické šotky a
nahrát fotogalerie z prvních třech dnů.
Fotografie najdete na odkaze: http://jirkaafrika.rajce.idnes.cz

Dobrodružství Asterixe a Obelixe
Náčelník Majestatix byl vyzván na souboj náčelníků náčelníkem sousední vesnice.
Tradice říká, že náčelník, který je v souboji poražen, musí svému soupeři odevzdat
vládu nad svou vesnicí. Majestatix souboj přijal. To ale neušil, že vesnice nemá ani
kapku kouzelného lektvaru. Ve stejné době totiž Obelix hodil omylem po
Panoramixovi menhir, a ten po úderu do hlavy přišel o paměť. Vesnice se rozhodla
Majestatixe na souboj připravit stůj co stůj a tak se spolu s ním všichni pustili do
tréninku.
Svého náčelníka nejlépe připravila na souboj válečníků vesnice Gergovia.
Třetím úkolem pro Asterixe a Obelixe bylo vyhrát zápas proti Germánovi Cilindrikovi.
Největší siláci vesnice byli: Michal H., Vojta B., Iva K., Daniel K., Marek D., Tříprsťák,
Alík, Cibule, Štěpa, Lukáš K., Adam M. a Pavel F.
Noční hra byla motivovaná příběhem o únosu Trubadixe legionáři do Říma jako dárek
pro Caesara. Asterix a Obelix se ho vypravili zachránit. V Římě se dozvěděli, že je
držen v Koloseu a tak, aby se k němu dostali, se nechali naverbovat ke gladiátorům.

Co nás čeká a nemine?
Gaius Papus seznámí Asterixe a
Obelixe s náročným úkolem. Musí
proplout kolem ostrova kněžek
rozkoše. Zdali zvládnou odolat kráse
našich kněžek nám prozradí dnešní
etapa jednotlivců.
Včera se našim táborníkům podařilo
vniknout do tábora gladiátorů. Snaží se
v něm nalézt Trubadixe, který má být
zabit v aréně. Zachrání ho jeho přátelé
dříve, než bude zabit šelmami?

Láska, sex a něžnosti
Včerejší zvěsti o Adamovi Mráčkovi a
Veronice se ukázaly jako pravdivé a dnes
jsme je mohli zastihnout, jak spolu tráví
volné chvíle ruku v ruce. Dále se nám
podařilo zjistit, že Áďa Vircová zatoužila
po hlídce se Zrzkem. Jestli jí to vyšlo, se
snad dozvíme zítra.
U večerního opékání špekáčků z kňourů
se objevil staronový Červův harém. Zatím
jsou v něm Alík, Petra G., Jamaika a Elza.

Mel po večerce upozorňovala táborníky, že pokud vylezou ze stanů, půjdou běhat.
„Paní trenérko, můžu si před tím ještě dojít na záchod?“ zeptal se Mrožík vylézající ze stanu.

