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Dvoudenní a jednodenní výlet

SERVIS
Jaké bude počasí:
Dnes nám k cestování krásně
svítilo sluníčko, předpovědi deště
naštěstí nebyly naplněny a my jsme
mohli nechat pláštěnky v klidu
odpočívat v batůžcích.

Mňamky od veselých
kuchařek:

Úspěch dnešní plavby:

*

Peníze*
215
186
208
186
219

Věhlas**
16
13
20
13
14

Body za umístění členů oddílů ve hře jednotlivců
Body za umístění oddílu ve hře družin

**

Služba dne:
Huliman: Honza
Pravá noha: Štěpa
Úderná jednotka správy tepla:
Krysa, Tomy, Jéňa a Dolík
Klub přátel čistého nádobí: Pírko,
Náťa, Eliška a Natálka V.
Likvidační komando: Jindra, Nela a
Péťa

Fotky z dnešního dne:
http://jirkaafrika.rajce.net

Trasa číslo 1, vedoucí Jirka, Krtek a Pája: Dne 21.8. jsme se vydali na dvoudenní výlet do
zatopených kamenných lomů. Nejdříve jsme jeli autobusem do Chrudimi a odtamtud do Trhové
Kamenice. Poté jsme se vydali do lomů. Byl to opravdu kousek cesty. Po příchodu jsme se šli převléknout
do plavek a vykoupat se. Voda byla velmi studená, ale všichni naši hrdinové do vody vlezli. Po skvělém
vykoupání jsme se vydali do našeho vysněného cíle. Asi za hodinu jsme se dostali na louku u lesa, kde
jsme si uvařili výborné fazole, zahráli hry a šli spát. Jako zajímavý doplněk večera byla taneční lekce od
Jirky. Ráno jsme se vzbudili, uvařili čaj, podělili se o velmi chtěné chleby s paštikou a vydali se na cestu
do Nasavrk. Cibule nám poradil, že si máme jít nakoupit ke spodnímu vietnamci. Někteří si koupili jen
suchary a rohlík a někteří dvě tašky plné různých dobrot. Poté následovala cesta zpět do našeho
milovaného tábořiště. Naše skupinka hrdinů zdolala cca 23 kilometrů.
Trasa číslo 2, vedoucí Quick, Comp, Agi a malý Žižka: Cílem výletu naší skupiny byla zřícenina

K snídani si dáme vafle s jogurtem,
které jistě do poslední zmizí z táců.
Na oběd bude květáková polévka a
rizoto. K večeři pak další velmi
oblíbené jídlo – buchtičky se šodó.

Název oddílu
Saint George
Batavia
Morning Star
Liberty
Jackdow

CENA 20 TDA

Lichnice a druhý den prohlídka chrudimského letiště. V pátek odpoledne jsme vyrazili na autobus, který
nás odvezl na Seč. Tam jsme udělali krátkou koupací přestávku na tamější přehradě a po chvíli jsme
pokračovali na zříceninu. Dorazili jsme po osmé hodině večerní a setkali se s paní kastelánkou, která nám
ukázala, s čím máme pomoct, řekla nám zajímavosti o daném místě a nabídla nám výbornou buchtu.
Večer jsme tedy strávili stříháním náletových stromů a sbíráním dřeva na oheň. Ukuchtili jsme si
přidělené fazole, špekáčky a chleba. Táborníci i vedoucí byli z cesty poměrně znaveni, proto jsme brzy
vlezli do spacáků a ihned usnuli. Ráno jsme odešli směr Heřmanův Městec, kde jsme se naobědvali,
nakoupili zásoby sladkostí a nasedli na autobus, který nás odvezl do Chrudimi. Navštívili jsme letiště,
které nejvíce zaujalo našeho (budoucího) konstruktéra letadel Quicka. Zde se k nám připojili Misha a
Tatarka. Do tábora jsme v pořádku dorazili v pět hodin večer s 27 kilometry v nohách.
Trasa č. 3, vedoucí Honza, Déňa, Táňa. Naše skupina vyrazila jako poslední z důvodu načerpání
potřebných sil. Po načerpání jsme se vydali směr rozhledna Bára, kde jsme měli v plánu navštívit lanové
centrum, nicméně jsme dorazili do lanového centra pozdě. Naším dalším cílem byli přírodní pískovcové
skály, které nás zavedli ke zřícenině Rabštejn. Tam jsme se utábořili a přečkali nástrahy noci. Ráno nás
probudilo šimrání slunečního svitu na našich tvářích. V dopoledních hodinách jsme vyrazili na cestu, jejíž
cílem byli Slatiňany. Tam jsme se jako správní korzáři najedli, napili a nakoupili zásoby pitné vody. Poté
už jen následovala zpáteční cesta, při které navštívili slatiňanský zámek a Kočičí hrádek.
Okolo páté hodiny jsme všichni, zcela v pořádku, bez újmy na zdraví, dorazili šťastně do našeho přístavu.
Naše pěší plavba dlouhá asi 18 km při rychlosti 2 uzlů za hodinu nám trvala 24 hodin.
Nejmladší táborníci, kteří se nemohli zúčastnit dvoudenňáku, vyrazili na výlet do Chrudimi. Zřejmě byli
natolik natěšení, že byli kompletně přichystáni již půl hodiny před plánovaným odchodem z tábořiště. I
cestou šlapali statečně, bez neustálého vyptávání „kdy už tam budeme“, proto jsme pak měli dostatek
času k prohlídce muzea loutkových figurín i prohlídce náměstí při rozchodu.

Co nás čeká a nemine?
Dnes se Hal se svou skupinkou a Sabah budou
chystat na cestu do pralesa. Je to nebezpečná
cesta, při které zemřel nejeden statný muž. Při
průzkumu narazí i na malé překvapení, které jim
velmi pomůže při dalším postupu.
V pralese uprchlické skupině začnou docházet
zásoby, především se shání po nějakém mase.
Rozhodnou se ulovit několik kusů divoké zvěře.
Po lovu čeká Hala důležitá a celkem těžká
zkouška.

Láska, sex a něžnosti
Dnes, po návratu z dvoudenního výletu, se k nám
dostala informace, že Einstein svou trasu změnil kvůli
mladé vedoucí Táně. Měl se k ní po celou dobu cesty a
pošťuchování pokračuje i v táboře.
I naši nejmladší se začínají sbližovat. Simonce nesl
mikinu celou cestu z Chrudimi Honzík Bělský a drželi
se za ruce. Dokonce jsme i zaslechli, jak o ni říká, že je
roztomilá.
Od tajného zdroje máme i zprávu, že Klárce Jenčové se
líbí Krysa.
Dnešní ples snad ukáže i to, co zatím zůstalo skryto.

Dnes na triskošce po představení návštěvy Wendy – mladší sestry Mel.
“Ale to není Wendy, vždyť je to Mel“.

