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Den poté

Jaké bude počasí:
Mírný déšť na obzoru, ale naše galská
ves věří, že jí nebe nespadne na
hlavu.

Mňamky od veselých kuchařek:
Ráno se naši udatní bojovníci posílí
kakaem a chlebem s česnekovou
pomazánkou nebo cornflaky dle
vlastní chuti, dále si na petrachtaci
uvaří každý oddíl svoji unikátní a jistě
lahodnou bramborovou polévku a
k ní přikousnou chléb. Na večeři si
pak již všichni společně dáme vepřový
guláš s houskovým knedlíkem.
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli
svými plody ze zahrádek a jinými
pochutinami – hlásíme, že je vše již
snězeno 

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

18 b.
18 b.
10 b.
16 b.
13 b.

Jak jsme již psali, včera proběhla první táborová diskotéka. Táborníci tančili jako o
závod, a když přišel čas jít na kutě, všichni tanečníci se bouřili a skandovali, "Ještě
jednu!" Po diskotéce jsme natahali šňůry, zatopili v krbu a krčmu jsme proměnili v
dočasnou sušárnu na mokré pláštěnky z deštivého odpoledne.
Ráno po diskotéce a ostatně i celý den pozorujeme zvýšenou aktivitu u všech
táborníků. Zdá se, že jejich zásoby energie jsou nekonečné a ruch na tábořišti nikdy
neutuchá. Nekteří z táborníků se odpoledne vrhli na trénink ve vybíjené, jiní si skládali
zkoušky z tábornických dovedností.
Dnes po večeři probíhají hry v krčmě, které si připravily tábornice Dosty a Agát. Sami
jsme zvědaví, co si pro nás připravily.

Dobrodružství Asterixe a Obelixe
Dnešního dne se pustil Asterix a Obelix do plnění rovnou dvou úkolů. Pátým
z dvanácti úkolů bylo vydržet nesnesitelný pohled velkého egyptského kouzelníka
Irise, který telepaticky proměňoval lidi ve zvířata.
Ve hře, která navazovala, se zasmáli dostatečně táborníci i vedoucí. Při pohledech do
tváří různě převlečených a namaskovaných vedoucích někteří táborníci brečeli smíchy
a váleli se v křeči. Nejlepší kamennou tvář měli: Dominik D., Vojta B., Michal H.,
Marek Deško, Pavla Š., Michal V., Dosty, Alík, Pírko, Adam M., Honza G., Lukáš K.
Šestým úkolem bylo
Marekempinxem.
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Táborníci měli za úkol sepsat menu o deseti chodech a jedno z jídel vyrobit
z přírodních materiálů. Nejlepšími kuchaři se ukázali: Iva K., Vojta B., Pavla K., Anna K.,
Jakub J., Tříprsťák, Dosty, Verča K., Kořalka, Cibule, Sába, Červ, Honza G.

Láska, sex a něžnosti
Co nás čeká a nemine?

Služba dne:
Huliman: Jirka Afrika
Pravá ruka: Elza
Topiči: Pavel, Bořek, Cibule, Sergio
Kuchyň: Verča, Eny, Rolnička, Týna
Uklízeči: Michael, Tomáš, Petr, Marek

Dnes se druidovi Panoramixovi
zlomí jeho zlatý srp. Asterix se
místo něj vydá do Lutécie pro nový,
protože Panoramix se bojí jít sám
přes les. Obelix trvá na tom, že
vyrazí s ním, protože chce navštívit
svého
vzdáleného
bratrance
Amerixe. Vezme si na cestu menhir,
který mu chce darovat.

Letos je pro nás psaní této rubriky velmi
obtížné. Frekvence výměny partnerů
v jednotlivých dnech je tak vysoká, že
nestíháme zaregistrovat s kým vším se kdo
páruje. Jediným stálým párem nám zůstává
Adam s Verčou. Na diskotéce byla spatřena
Náťa s Einsteinem, který ji obdaroval
znamením lásky na krku. Dnes jsme ji však
viděli ruku v ruce s Honzou Gorou. Einstein
mezitím obletoval Míšu Bažantovou.
Sympatie a zamilované pohledy několika
starších táborníků najednou sbírá Alík.

Žižka při dopolední hře, kde hrál slepici: „Jo, dones mi vejce.“

