* DenÍk Lidu Hvozdu *

13. 8. 2018

CENA 2000 TDA

SERVIS
Předpověd na úterý:
Jídelníček:
Snídaně: chléb s nutelou, čaj
Oběd: kuřecí vývar, rizoto
Svačině: puding s piškoty
Večeře: zapečené těstoviny
Počasí:
7:30: Příjemné ráno, Nikča má jen mikinu
11:30: Všichni se začínají potit, Nikča si
vyhrnuje rukávy
14:30: Nikča odkládá mikinu, ostatní se pečou
ve vlastní šťávě
19:30: Spadlo deset a půl kapky vody (druhá
polovina se vypařila těsně před dopadem)
Noční hlídka: Greenfly Butterfly
Vedoucí dne: Honza
Služba dne: Greenfly - Dragonfly
Pravá ruka: Bořek
Kuchyně: Kukuřice, Adélka K., Nikča
Uklízecí četa: Áďa T.,Sovička, Jasmínka
Topiči:Adam, Šíma, Dan B., Tom H.
Průběžné výsledky hry družin:
Růžoví - Pinkfly Unicorn - 19 000
Fialoví - Purplefly Butterfly - 9 000
Zelení - Greenfly Dragonfly - 20 000
Modří - Bluefly Infinify - 20 000
Červení - Redfly Adventure Life -15 000
Žlutí - Yellowfly Galaxy - 16 000

Divoké historky vesmírných kovbojů
Dnes si táborníci - naši (zatím) Vesmírní Kadeti vyzkoušeli, jaké to je hledat si v naší galaxii alespoň
přijatelné zakázky. Nakonec se jako jediná přijatelná možnost jeví obchod s podnikatelem Niskou.
Obchod s Niskou má jednu zásadní výhodu - Niska rozhodně naše hrdiny nenapráská Alianci. Nevýhodou
je ale opar děsivé pověsti, který v místní soustavě okolo Nisky panuje - tvrdí se, že těch, kteří Nisku
zklamali, už moc není. Niska je také pověstný svou pomstychtivostí a nekompromisností, obzvlášť pokud
jde o ty, kteří zklamali jeho důvěru. Nakonec se kapitán Mal Reynolds rozhodl na obchod přistoupit.
Úkolem posádky Firefly nyní bude přepadnout Aliancí hlídaný vlak a uloupit z něj cenné zboží.
To se skutečně i v naší odpolední hře stalo - posádka Firefly přepadne domluvený vlak a získá potřebnou
zásilku zboží pro pana Nisku. Celá akce bohužel nevyšla tak, jak bylo původně v plánu a Zoe s kapitánem
Malem ve vlaku uvízli. Následně byli v nejbližší železniční stanici zadrženi. Povede se jim dostat se z této
nepříjemné situace?

PAVOUK MĚL VYMYSLET NADPIS, ALE NEUDĚLAL TO, TAK
TO MUSÍ DĚLAT KÁŤA SE ŠTĚPOU. HANBA PAVOUKOVI.
Dopoledne bylo zahájeno tradiční bramboriádou. Oproti letům minulým byla logistika brambor
zkomplikována přítomností šestého týmu, ale většina brambor se nakonec dostala do ešusů našich
táborníků.
Po obědě si táborníci hráli na mašinfíry a převáželi rozličné náklady po vyhlídkových trasách v okolí
tábora. Jejich poctivou práci jim ztěžovali místní bandité, kteří objevili, že vykrádání vlaků může být
lukrativní záležitost.
Odpoledne bylo zakončeno různými cechy, děti se pokoušely fotit na experimentální fotoaparáty (s
rozličnými výsledky), vyráběly květinové ozdoby, náramky či fimo lžičky (také netuším, o co se jedná...).
Někteří se pokoušeli skládat origami, zdobit lapače snů či vyrábět vlastní papír. Pro velký zájem jsme také
otevřeli kroužek výroby růžové plastelíny, který byl obzvláště oblíbený u týmu Unicorn.

Co nás čeká?
Zítra se zbytek posádky lodi Firefly pokusí
osvobodit kapitána Mala a Zoe - ti jsou
momentálně zadrženi v železniční stanici a
místní šerif tuší, že za vlakovou loupeží stojí
právě oni.
Mezitím také zbytek posádky zjistí, že
uloupené zboží jsou ve skutečnosti léky pro
místní nemocné - posádka tak bude stát před
morálním dilematem - vrátit lidem léky a
popudit si pana Nisku, nebo neriskovat, ale
nechat malé městečko bez lékařské pomoci.
Také se seznámíme s velekněžkou Inarou, která
je občasnou členkou posádky lodi Firefly. Inara
je ale především diplomatkou planety Verona a
ve druhé hře bude muset vyjednat dobré
obchodní pro svou planetu na večerním
banketu.

Láska, asteroidy a komety
Náš další táborový den se nese ve znamení nových
možných párů a romantických chvilek.
Ovšem, pár slovy o včerejší první letošní diskotéce.
Naši všudypřítomní špehové zpozorovali Domču
Doležala (který byl do této chvíle v této rubrice
poměrně junior) pevně svírajícího ruku Ádi
Trbuškové, která je pro dnešní den středobodem
našeho článku. Chatku 5698 (centralizace
nejstarších tábornic) po jejím příjezdu obléhají
všichni mladí muži v čele s Bořkem a Standou. Jsme
si jisti, že Vás jistě pronásleduje jediná otázka. "Proč
Standa chodí za Áďou, když se mu přeci líbí
Bambůča?!" Jsme tím také velmi rozhozeni a věřte,
nedá nám to spát. Budeme pátrat a pátrat a dáme
Vám brzy odpověď!

Hláška dne: Pokřik na konci nástupu:
"Motory - zažehnuty. Trysky - zažehnuty. Posádka - (celý tábor:) ZAŽEHNUTA!"

