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SERVIS
Předpověd na středu:
Jídelníček:
Snídaně: budapešťská pomazánka, chléb a čaj
Oběd: Pórková polévka, čočka s párkem a
okurkou
Svačině: švestky
Večeře: boloňskké špagety
Počasí:
V noci na dnešek přišel déšť, který sice
nenaplnil koryto potoka, ale přinesl kýžené
ochlazení. Během dne se nám začala vybírat
obloha, takže v následujících dnech lze
očekávat postupné oteplování.
Noční hlídka: Bluefly - Infinity
Vedoucí dne: Elza
Služba dne: Bluefly - Infinity
Pravá ruka: Standa
Kuchyně: Žvejka, Copánek, Kiki, Bára P.
Uklízecí četa: Bambůča, Anička, Marek N.
Topiči: Tomáš K., Kryštof, Adam K.
Průběžné výsledky hry družin:
Růžoví - Pinkfly Unicorn - 27 000
Fialoví - Purplefly Butterfly - 14 000
Zelení - Greenfly Dragonfly - 27 000
Modří - Bluefly Infinify - 24 000
Červení - Redfly Adventure Life - 21 000
Žlutí - Yellowfly Galaxy - 19 000

Divoké historky vesmírných kovbojů
V dnešní dopolední etapě naši hrdinové z posádky Firefly museli vyřešit situaci vzniklou po zpackané
loupeži zboží z vlaku. Mal a Zoe byli zadrženi v nedaleké železniční stanici. Tam se sice pokusili na
místního šerifa zahrát malé divadýlko s falešnými identitami, Mal je ale bohužel mizerný herec - šerifa
tak spíše pobavili, než oklamali. Mezitím už zbytek posádky Firefly rozmýšlel, jak Zoe s Malem osvobodit.
V plnění tohoto úkolu zachránila Firefly velekněžka Inara. Velekněžka Inara je jednou ze sedmi vládkyň
planety Verona a využívá dlouhodobě služeb lodi Firefly pro své diplomatické mise. Naštěstí pro posádku
je Inara ochotná s osvobozením kapitána Mala a Zoe vypomoct - s pomocí svého přirozeného šarmu a
krásy místního šerifa přemluví a oba dva zadržené osvobodí.
Během večera náš příběh sledoval především dění okolo Inary a její rodné planety - Verony. Verona jako
jediná planeta v celé soustavě, která je jinak po válce kompletně pod kontrolou Aliance, požívá
výsadního postavení . Její vláda sedmi velekněžek si udržela nezávislost na Alianci a planeta žije
dlouhodobě v míru - jako jediná v celé galaxii může díky svému unikátnímu klimatu pěstovat zvláštní
druh koření, ze kterého se dá vyrobit lék na prodlužování života. Právě dodávky této suroviny velekněžky
Alianci odvádějí výměnou za zachování autonomie planety.
V poslední době se ale začínají požadavky na množství suroviny ze strany Aliance prudce zvyšovat - a
právě proto směřuje velekněžka Inara na oficiální ples s předními šlechtici soustavy. Na ples míří také
Mal - ten má prý možnost zjednat velice výhodný obchod.

Od identifikace banditů k protančenému večeru
Ráno jsme započali oddílovou hrou, která našim vesmírným posádkám zcela zamotala hlavu. Jejich
úkolem byla identifikace hledaných vesmírných banditů. Nejlépe si s tímto úkolem poradil tým růžových
Pinkfly - Unicorn. Náplní odpoledních hodin byly dva bloky výuk, ve kterých si naši táborníci zopakovali
nejdůležitější tábornické dovednosti. Následovala noční hra, která se odehrávala na plese vesmírné
smetánky. Tábořiště se pro tento večer stalo nádherným tanečním sálem, ve kterém se linula líbezná
hudba. Úkolem jednotlivců bylo nenápadně získat důležité informace od dvou záhadných mužů. Tuto
společenskou událost si užili vedoucí i táborníci, kteří byly atmosférou plesu natolik okouzleni, že se jim
vůbec nechtělo náš ples opustit.

Co nás čeká?

Láska, asteroidy a komety

Zítřek nebude programově příliš nabitý naši starší táborníci odejdou okolo
poledne na dvoudenní výlet, naše mladší
čeká tradiční program SMS - sprcha mýdlo - šampon. Také proběhne krátká
bonusová etapa pro mladší části oddílů. O
den později se vydají i ti mladší na krátký
jednodenní výlet na Chrudimi.

Dnešní den nepřinesl zas tak velké novinky.
Standa nadále rozhazuje své sítě. Očividně
chce mít z čeho vybírat, skoro všechen svůj
volný čas tráví ve stanu 4273.
Ovšem všechny nás mrzí novinka o
Domčovi a Áďe, po několikaminutovém
rozhovoru mezi našimi špehy s Domčou,
přišlo hrůzné zjištění. Domčovo kroucení
hlavou mluvilo za vše, nic z toho nebude.
Achjo.

Hláška dne: Ája přijde na poradu s obří cuketou. Martin: "Co to je?" Ája: "Cuketa,
táborová velikost" Comp: "To není meloun?!"

