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SERVIS 
Předpověd na pátek: 

 

Jídelníček: 

Snídaně: chleba s marmeládou 

Oběd: česnečka, maso na zelenině, těstoviny 

Svačina: jogurt a jablko 

Večeře: zeleninová polévka  

 

Počasí: 

Teplo je zpátky a je ho až až. Z průběžných 

měření během výletu vyšlo, že průměrná 

teplota asfaltové vozovky se pohybovala 

kolem 45°C, polní cesty 36°C a lesní cesty 

23°C. Proto dnešní meteorologické okénko 

uzavřeme apelem: Chraňte naše lesy, nebo se 

tu upečeme. 

 

Noční hlídka: Redfly Adventure Life 

 

Vedoucí dne: Léňa 

Služba dne: Redfly Adventure Life 

Pravá ruka: Lenty 

Topiči: Miki, Michal, Domča 

Uklízeči: Kuba, Vojta, Nela 

Kuchyň: Jirka, Amélka, Klárka, Janička 

 

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: Tonička při pohledu na Chrudimskou základní školu: 
"Koukejte se na druhou stranu! Zachraňte děti!" 

 

Láska, asteroidy a komety 
 

Na dvoudenním výletě se nám podařilo 
získat spoustu nových informací. Náš starý 
pardál Standa soustředil svou pozornost 
především na Bambůču, která ovšem jeho 
zájem neopětovala a věnovala se spíše 
jeho sokovi Krysovi. Pokusíme se zjistit 
bližší informace. Copánek byla během 
výletu viděna často v přítomnosti Mikyho a 
dokonce si vyžádala, aby to byl on, kdo ji 
probudí na hlídku. Další novou zprávou je i  
to, že Kristýna Žampachová se dostala do 
milostného trojúhelníku s JJ. Mladším a 
Bačou. Jak se to bude vyvíjet? To vše se 
dozvíte v dalším díle. 

Co nás čeká? 
 
Zítra čeká kapitána Mala Reynoldse 
souboj na meče se šlechticem, kterého 
si svým neobratným chováním na plese 
popudil. Naneštěstí pro našeho hrdinu 
je jeho soupeř v boji s mečem velice 
zkušený... a Mal Reynolds meč v životě 
nedržel v ruce.  
Povede se Malovi vyváznout ze 
souboje živý a se ctí? 

Celodenní výlet nejmladších 
 
Dnešní ráno táborníci začali časně, už více než hodinu před budíčkem. Nemohli se již 
dočkat výletu do města. Své nadšení ovšem sdíleli tak hlasitě a všude po tábořišti, až 
z toho byla speciální intenzivní rozcvička s Afrikou. Nadšení začalo mírně opadat hned 
po odchodu z tábořiště, a než jsme vylezli z lesa, se začaly objevovat první dotazy 
typu: "Už tam budem?" a "Jak je to ještě daleko?" 
Ve městě byla pro táborníky připravena poznávací hra o Chrudimi, kdy získávali 
informace o městě, jeho obyvatelích a památkách. Nejlépe si vedl tým Dan A., Dan B., 
Kryštof A., Kuba K., Kraken a tým Miky, Adam, Marky a Ondra. Oba týmy dostaly 
sladkou odměnu. K výhře jim možná nahrávalo i to, že dívky vzaly útokem místní 
drogerii, kde vykoupili zásoby šminek, lesků na rty a dalších nezbytností, které budou 
nutně potřebovat na sobotní ples.  
Druhým velkým tématem v nakupování byly dárky rodičům a sourozencům. Korunu 
všemu nasadila Terka s kilovou konzervou žrádla pro psy.  
Cestou zpátky se všichni tvářili strašlivě unaveně, takže jsme se těšili na klidný večer, 
kdy všichni usnou jak mávnutím kouzelného proutku. K našemu zklamání z táborníků 
únava hned po překročení hranice tábora opadla a řádí jako obvykle. 

   

 
 
 
< tady budou 2-3 fotky, pokud je Afrika nedodá, podívejte se alespoň na 
jirkaafrika.rajce.net > 
  

http://www.sptlomnice.cz/

