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SERVIS
Počasí:
Dnes jsme měli opět příjemně teplo a
slunečno, i když si asi každý všiml, že se
nám o pár stupínků ochladilo.
Jídelníček:
Snídaně: Chleba s nutelou, čaj
Oběd: Rajská polévka, rybí prsty,
bramborová kaše
Svačina: Okurkovo-rajčatový salát
Večer: Čočka s párkem, okurkem a
chlebem
Bodový stav družin:
Ankh-morporská CK: 8 bodů
CK OK: 12 bodů
CK Serpinski & syn: 12 bodů
Lorenz a Traktor: 11 bodů
Bludný kámen: 7 bodů

Nejsme tu, abychom odpočívali
Jednodenní výlet: Ráno po snídani jsme s dětmi vyrazili na dlouhou cestu do Chrudimi. Po
příchodu jsme se najedli chlebů s paštikou a následně po týmech hráli krátkou
fáborkovanou. Vysloužili si za to sladkou odměnu a rozchod. Ověšeni sladkostmi jsme ve tři
hodiny Chrudim opustili a v táboře pak táborníci měli volnou zábavu. Večer jsme zakončili
prvním slavnostním táborákem.

Dvoudenní výlet k lomům a na zříceninu
První skupina na dvoudenní výlet vyrazila autobusem do Seče. Odsud mladí stateční turisté
posilnění návštěvou obchodu směřovali směrem Trhová Kamenice. I přes poměrně
náročnou a dlouho trasu jsme došli v podvečer těsně před zatopený lom, kde jsme rozbili
tábořiště. K večeři jsme si dali fazole z kotlíku a pod hvězdnou oblohou co nevidět všichni
usnuli. Druhý den jsme dorazili k lomu, kde se ti odolnější z nás i vykoupali. Zbylých osm
kilometrů trasy jsme urazili ve zdraví a s úsměvem na rtech. Druhá skupina pak na
dvoudenňák vyrazila v sestavě tří vedoucích a čtrnácti dětí. Zatěžkáni výbavou, ale stále plni
sil a odhodlání vyrazili přes Rabštejnek až na Lichnici. Cestou mírně bloudili, přesto na místě
ještě před večeří pomohli se zvelebením okolí zříceniny hradu. Za svitu táborového ohně
pozorovali magický západ slunce a východ měsíce v úplňku. Po chladné noci druhý den
absolvovali přesun přes Heřmanův Městec a Chrudim zpět do tábora.

Noční hlídka:
CK Bludný kámen

Táborová romantyka

Služba dne:
Pravá ruka: Bambůča
Kuchyně: Filip, Štepa, Áďa
Topiči: Ondra, Míša, Terezka, Miki
Uklízecí četa: Míra, Šíma, Naty, Tomáš

Co nás čeká?
Dvoukvítek s Mrakoplašem se konečně
dostanou z prohnilého a teď i hořícího
Ankh-Morporku. Jejich kroky budou
směřovat do chrámu zlého boha BelShammharotha. V chrámu je čeká
nemalé překvapení. Po dobrodružství v
tomto velkém a děsivém chrámu se
vydají dále pod vedením Hruna barbara.
Dále pokračují k vélké hoře, která je
postavená obráceně. V této neobvyklé
hoře sídlí drakopaní Liessa.

Dvoudenní výlet přinesl překvapivou nálož
nových informací. Dan Vlach dobýval srdce
ostatních tábornic vytrvalými přednáškami z
mykologie. Bohužel byly v očích tábornic
našemu hříbkovému Romeovi tyto rozsáhlé
znalosti na houby. Večerní vaření následně
přineslo výsledky soutěže Missák vedoucí 2016:
idolem dívčích srdcí je pro tento rok Zrzek.
Einstein také nemrhal svým časem - po dobu
výletu obratně nadbíhal polobohyni Elze,
narozdíl od ostatních nápadníků disponoval
Einstein nesporným esem v rukávu - byl čerstvě
osprchovaný. Hygienické návyky imponovaly
Elze natolik, že milostné tokání pokračovalo i
po zbytek cesty.
Redakce také bedlivě sleduje vývoj bouřlivého
vztahu Cibule & Áďa. Nejnovější poznatky však
ukazují na stahování mraků nad údolím lásky
našich dvou bloudících korábů, neboť druhou
polovinu dvoudenňáku strávil Cibule o samotě.
Byla to jen nutná přestávka v bouřlivém vývoji
vztahu, nebo předzvěst konce?

Neznámý táborník při dračáku: "A počkej, ta inteligence, to je jako k čemu?"

