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SERVIS
Počasí:
Otepluje se! Sluníčko nám svítilo jako o
závod a snad nikdo ani nepomyslel na
dlouhý noháv či mikinu. I večer byl o
poznání teplejší než několik
předchozích, tak snad nám tento trend
ještě chvíli vydrží.
Jídelníček:
Snídaně: chléb s budapešťskou
pomazánkou, čaj
Oběd: rajská polévka (včera ji nahradil
vývar), znojemská pečeně s rýži
Svačina: puding s ovocem a piškoty
Večer: nudle s mákem
Bodový stav družin:
Ankh-morporská CK: 15 bodů
CK OK: 14 bodů
CK Serpinski & syn: 19 bodů
Lorenz a Traktor: 18 bodů
Bludný kámen: 14 bodů
Noční hlídka:
1. Ankh-Morporská CK
Služba dne:
Pravá ruka: Vojta Brož
Kuchyně: Gumík, Sára, Veru, Káťa Vl.
Topiči: Kuba J., Ivča, Vojta Brož
Uklízecí četa: Kiki, Kukuřice, Pírko, Kuba
Munk

Cena 40 TDA

Dráčci v Rabštejnce!
Dopoledne se táborníci proměnili v chapadlové příšery a utkali se tak na Dagorladu. Také již
proběhlo několik zápasů ve vybíjené. Odpolední hra se věnovala výrobě draků. Ti měli místo
hlav ohýnky. Všichni jsme to v pořádku přežili a etapovka se těšila velkému úspěchu.
Večerní program si připravili polobohové. Aktivity zabavily všechny v táboře, spokojeně se
pak zachumlali do spacáků.
Až teď, v polovině tábora, si děti vymýšlí své přezdívky. Novinkou posledních dní je také
Tatarkovo dvojče Kečup. Elza s Áďou mu obarvily blond vlasy na červeno za pár cupcakeů a
medovník (a ještě něco navíc, ale i tak!).
Tento víkend se celé tábořiště zaplnilo návštěvami z ostatních turnusů, ti nám budou dělat
společnost v dalších dnech.

Příběhy Zeměplochy
Po krátké přestávce se opět vracíme do příběhu našich dobrodruhů Mrakoplaše a
Dvoukvítka. Poté, co museli spěšně a ve zmatku opustit hořící město Ankh - Morpork, se
oba nakonec opět setkávají. K jejich cestě se nyní také za příslib dobrého platu přidává i
barbar Hrun, slavný zeměplošský hrdina. Bohužel jejich kroky vedou přímo do chrámu zlého
boha Bel - Shammarotha, střeženého osmichapadlovou příšerou, kterou naši hrdinové jen
se štěstím porazili. Po svém dobrodružství s chrámem nakonec putují dál až k tajemné dračí
hoře Wirmberg - tato hora je však otočena vzhůru nohama - směrem nahoru se rozšiřuje. U
hory jsou ale zajati místní drakopaní Liessou, která své vězně okamžitě zapojí do svých intrik
pro naprosté ovládnutí hory. Hrun má podle Liessiných představ porazit v soubojích na
dracích její dva bratry, vzít si ji za ženu a takto jí získat vládu nad dračí horou. Dvoukvítek s
Mrakoplašem jsou zajati a vězneni. A i když jsou naši dva cestovatelé ve velmi nepříjemné
situaci, Dvoukvítkovi se splnil další turistický sen - viděl skutečné draky.

Co nás čeká?

Táborová romantyka

Další den opět pronikneme do osudů
našich čarodějek. Ty budou muset opět
čelit zlým vládcům - tentokrát princi
Agovi a zlé kmotřičce sudičce Lilith. Tito
dva vládnou společně království Genova,
přitom se dostali k trůnu tou
nejproradnější cestou - vraždou krále.
Naše čarodějky budou muset tentokrát
překonat na cestě za spravedlností i
magii, kterou si zlá Lilith nemálo
pomáhá.

Cibule změnil svůj cíl a od Ádi se přesunul k
Olivě, se kterou tráví čas ve stanu. Vůbec mu
nerozumíme, čekáme, jak se to do konce
tábora vše vyvine.
Dan Vlach (Standa) je pořád fanouškem Ádi
Trbuškové (Rebelky). Dnes se jí odvážně
zastával na táboře. Chlapec ví, co na ženy platí!
Bambůča při večerním nástupu pronesla
směrem k Červovi: "Máš sexy brejle.". Holt
stará láska nerezaví... Stejně ale s Vojtou
Novotným tráví spoustu času ve stanu.
Dokonce jí půjčil mikinu a její spolubydlící,
VeruKeru, polštář. Je to gentleman a má od
naší redakce plusový bod!

Quick na poště: "Přišla nám nějaká pošta?"
Paní za překážkou: "A máte náklaďák?"

