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SERVIS 
Předpověd na čtvrtek: 

 

Jídelníček: 

Snídaně: sloní žrádlo s chlebem, čaj 

Oběd: chleba s paštikou 

Svačině:  tatranka s jablkem 

Večeře:  zelňačka 

 

Počasí: 

V novém dni nás přivítala zatažená obloha s 

příjemným chladivým vánkem. Během dne se 

postupně vyjasňovalo až do té míry, že 

Pavouk ve svém teleskopu spatřil měsíc. Jsou-

li vidět i jiná vesmírná tělesa zjišťujeme... 

 

Noční hlídka:  

Dobrovolná 

Vedoucí dne: Dolík 

Služba dne:  

Dobrovolná 

 

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 

 

 

 

 

Hláška dne: Elza při poradě vedoucích: Leni, co je ten sloní prd co bude k snídani? 
 

Láska, asteroidy a komety 
 

Při odchodu starších táborníků jsme 
poctivě sledovali srdceryvná loučení 
jednotlivých skupinek s ostatními, kteří 
zůstávali v táboře. Malá Andulka až do 
poslední chvíle visela na Kořalkovi, který se 
nakonec vydal na dvoudenní výlet bez ní. 
Dále se do naší redakce donesla zpráva, že 
Krysa půjčil svůj ručník na dvoudenní výlet 
některé z tábornic. Odloučení ale netrvalo 
příliš dlouho. V odpoledních hodinách byl 
Krysa společně s Krtkem odvezen autem na 
místo táboření této skupinky. Prosíme 
zmíněnou tábornici, aby se přihlásila 
a podala nám vysvětlení k celé této situaci.  

Co nás čeká? 
Zítra náš čeká jednodenní výlet i s 
nejmladšími táborníky do nedaleké 
Chrudimi. Všichni táborníci už se těší, až si 
zakoupí něco pěkného v hračkářství, 
navštíví místní cukrárnu a jiné obchůdky, 
které v okolí náměstí jsou. Pokud bude 
projeven zájem o návštěvu koupaliště, 
rozdělíme se na dvě skupinky, kdy se 
skupinka nadšených plavců vydá na 
koupaliště ve Slatiňanech. V odpoledních 
hodinách se vrátíme nejen z jednodenního 
výletu, ale dorazí i starší táborníci ze svých 
dvoudenních výletů. 

Divoké historky vesmírných kovbojů 
Kapitán lodi Firefly Mal je vězněn v sídle lorda Winga. V noci k němu do pokoje 
přichází Inara, která mu nabídne svou pomoc v souboji. Zajímá se o to, zda Mal umí 
bojovat s mečem a jaké jsou jeho vyhlídky na nadcházející souboj. Mal přizná, že 
s mečem nikdy nebojoval. Na rozdíl od něj je lord Wing jedním z nejlepších šermířů 
v okolí. Inara Malcolmovi nabídne, že ho naučí bojovat s mečem, protože je to 
základní výcvik velekněžek na Veroně a tedy boj s mečem velmi dobře ovládá. 
Domluví se, že ho přes noc naučí obstojně šermomvat. 
 

Den bez starších táborníků 
Dnes dopoledne nás opustili všichni nejstarší táborníci, kteří odešli na dvoudenní 
výlet. V průběhu jejich odchodu se na Dagorladu konala hra po mladší táborníky, kteří 
zůstávali v táboře. Při té se ověřovala jejich smyslová orientace, kdy se zavázanýma 
očima měli identifikovat, kam dopadl fuskomet házený vedoucím. Svým snažením tak 
mohli získat cenné peníze pro vylepšení svých vesmírných lodí. 
Před obědem, kdo chtěl, mohl si zahrát vybíjenou. Letos máme opravdu spoustu 
nadšenců, kteří by hrály vybíjenou klidně celý den. Odpoledne se děti střídaly ve 
sprše, kde plnily svou SMS hygienu. Večer se pak všichni včetně některých vedoucích 
sešly v krčmě, kde se jim promítala pohádka "V hlavě". Některé energií nabité děti si 
poté domluvili dobrovolné noční hlídky, které zakončily náš krásný den. 
Dnešním dnem také započaly příjemné návštěvy z ostatních turnusů. První z nich byl 
Námořník s Jonášem, kteří přijeli už včera večer a dnes dorazil i Mates. 

http://www.sptlomnice.cz/

