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SERVIS
Počasí:
Stav počasí je v posledních dnech
setrvalý. Stále máme polojasno a
slunečno s teplotami lehce nad 20°C. I v
noci je znatelně chladněji, takže jsme
byli nuceni se přezbrojit do mikin a
zimomřivější jedinci i bund. Protože bylo
dnes nedaleké pole hnojeno, doufali
jsme, že by mohlo zafungovat pořekadlo
"smrádek, ale teploučko". Bohužel
smrádek dorazil, teploučko už nikoliv.

Cena 40 TDA

Poloprázdné tábořiště
Starší a nejstarší táborníci dopoledne strávili balením a rozdělováním zásob do batohů.
Jedna skupina v čele s Compem, Krtkem a Zrzkem vyrazila na hrad Lichnice a druhá skupina,
kterou vedl Červ s Pavlem, vyrazila do lomů. K těm se ještě později připojila Mel.
Zbytek táborníků strávil část dne fotbalem, vybíjenou a hlavně stavbou Ankh-Morporků a
programem SMS. Tato zkratka znamená sprcha-mýdlo-šampon.
Týmy měly hodinu na to, aby postavily z přírodních materiálů města.Všechna se moc
povedla a táborníci měli spoustu zajímavých nápadů, jako byl sad, studna, řeka vytvořená z
pilin a houseboat baby Jagy.
Poté jsme je všechny postupně nahnali do sprchy, takže jsou všechny děti voňavé, čisté a
převlečené.
Večer jsme promítali v krčmě pohádku.

Jídelníček:
Na snídani dostanou děti cornflakey s
mlékem, oběd si dají v Chrudimi, s sebou
vezmeme chleba s paštikou, Tatranku.
Na večeři už se k nám připojí starší
táborníci a dostanou halušky se zelím.
Bodový stav družin:
Stejný, jako předchozí den.
Noční hlídka:
Dobrovolníci

Táborová romantyka

Služba dne:
Dobrovolníci

Co nás čeká?
Zítra vyrazíme na výlet do Chrudimi a
večer se nám vrátí naši nejstarší.

Dan Vlach šel stejnou trasu, jako Áďa
Trbušková, očekáváme tedy zajímavý vývoj této
situace.
Včera jsme Cibuli špatně odhadli - jen co vyrazil
na dvoudenní výlet, už se držel za ruce s
polobohyní Áďou. Toto nikdo z nás nečekal, ale
držíme jim palce!
Než ale vyrazili, tak stihli polobohové rozbít
postel v jednom ze stanů. Byl tam Cibule,
Einstein, Áďa a Elza. Možná ani nechceme
vědět, co se tam dělo.
I v tábořišti to zahořelo city. Krysa se strachoval
o Náťu, která byla dlouho v kuchyni, prý aby se
nepřetáhla.

Z řad nejmladších táborníků se při programu SMS ozvalo: "A kde je vůbec ta sprcha?"

