10. SRPNA 2013 – SOBOTA

SERVIS
Jaké bude počasí:
Dnes bylo vedro. Opravdu vedro.
Sluníčko svítilo, hřálo.

Mňamky od veselých kuchařek:
Čeká nás tradiční bramborová
polévka s chlebem.

Vedení tábora:
Hlavní vedoucí: V. Žižka
Progr. vedoucí: Mel a Misha
Zástupce hl. ved.: Jirka

Oddíloví vedoucí:
Pavouk + Déňa
Afrika + Vitacit
Tatarka + Wendy/Nikča
Krtek
Žáňa + Comp

CENA 20 TDA

Tábor v plném proudu
Zahájení tábora proběhlo hladce, první táborník byl dopraven rodiči po vlastní
ose a zanedlouho přijeli i další. Postupné navyšování stavů probíhalo klidně. Autobus i
přes menší zpoždění dorazil plně obsazen a do naší galské vesnice se vlila nová síla
připravená postavit se na odpor chystajícím se událostem.

Dobrodružství Asterixe a Obelixe
Vypadalo to, že naši vesnici bude čekat jeden z běžných dní. Rybář Alfabetix se začal
kvůli rybám prát s kovářem Kovaxem a do jejich bitky se nakonec přidala celá vesnice.
Souboj přerušil příchod Caesara do vesnice. Majestatix (náčelník vesnice) byl
Caesarem vyzván, aby si vybral dva zástupce, kteří budou muset splnit dvanáct
nadlidsky obtížných úkolů. Pokud úkoly splní, přestane na ně Caesar útočit a opustí se
svými vojsky Galii. Majestatix souhlasil a vybral Asterixe a Obelixe, aby se plnění úkolů
ujali.
V první hře, kterou si táborníci zahráli, se museli seznámit s obyvateli vesnice a naučit
se jejich jména.
Panoramix prozřetelně uvařil plný kotel kouzelného nápoje, kterým se museli posilnit
všichni naši táborníci. Od táborového ohně byli odváděni do lesa k Panoramixovi,
který jim dal napít kouzelného lektvaru. Naše nově vzniklé a lektvarem posilněné
oddíly vypustily pod hvězdnou oblohou lampiony štěstí, na kterých měly napsána
přání pro svůj oddíl na nadcházejících čtrnáct dní.

Technický sektor:
Vedoucí technického sektoru: Jirka
Technik: Malý Žižka
Zásobovač: Quick
Zdravotník: Tatarka/Léňa
Kuchyně: Léňa + Monika
Noviny: kolektiv autorů

Služba a hlídka dne:
Huliman: V. Žižka

Co nás čeká a nemine?
Dnes bude Panoramix zákeřně
unesen
římským
špehem.
Asterix je rozhodnut dostat se
do jejich tábora stůj co stůj, aby
svého druida zachránil. Zároveň
Asterixe a Obelixe čeká první
nelehký úkol: předběhnout
římského
běžce
Merinose
z Maratonu a tím podstoupit
jeden z 12 úkolů, které si pro ně
připravil Caesar. Oddíly dále
vymyslí pokřiky pro svou
vesnici, do níž byli osudem
rozděleni včerejší večer.

Láska sex a něžnosti
Úvodní den se nesl ve znamení vítání
se. Staré páry, nové páry, žádné páry.
Kdo s kým, bez koho, kvůli komu…?
To vše se snad během tábora brzy
dozvíme.
Bílé vlasy jako zaklínač si přivezl Pavel
Fejfar, důvod však zatím nevíme.
Jistotou je, že Pavel tu má mnoho
obdivovatelek.

www.sptlomnice.net

