* DenÍk Lidu Hvozdu *

17. 8. 2018

CENA 2042 TDA

Divoké historky vesmírných kovbojů

SERVIS
Předpověd na sobotu:
Jídelníček:
Snídaně: česneková pomazánka
Oběd: dýňový krém, sekačka + brkaše
Svačina: ovoce
Večeře: buchtičky se šódó
Počasí:
Dnes bylo opravdu vedro. Bylo vedro i v
kuchyni, což potvrdily dva důvěryhodné
zdroje, které pravděpodobně byly přímo
zdrojem. Slunečné počasí přilákalo i bývalé dlouho neviděné - táborníky z širokého okolí.
Noční hlídka: Yellowfly - Galaxy

V dnešní dopolední etapě došlo k očekávanému souboji mezi Malem Reynoldsem a
šlechticem, kterého nevědomky vyzval na souboj během plesu. Bohužel pro Mala Reynoldse
místní zvyky kážou, že zbraň a místo určené k souboji vybírá vyzvaný - největší problém pro
Mala představuje především zbraň - šlechtic Wing požaduje šermířský souboj. Mal ale v životě
s mečem nebojoval. Nakonec však ale ze souboje vyvázne živý - s dopomocí malé lsti a drobné
nečestnosti Mal Winga poraní a tím souboj končí. I díky tomu vzbudí dostatečnou důvěru v
druhém zúčastněném šlechtici - Siru Warrickovi. Ten mu pak svěří zakázku na dopravu
cenného nákladu.
Odpoledne se ale náš děj zvrátí - Inaře zavolají velekněžky z rodné Verony. Inara zjišťuje, že
vyslanec Aliance - Lord Helma - opět navýšil požadavky na dodávky léčivého koření, tentokrát
ovšem naprosto nehorázným a zjevně nesplniteným způsobem. Velekněžky proto žádají, aby
se Inara co možná nejrychleji dopravila zpátky na Veronu, aby mohly velekněžky rokovat o
dalším postupu v nově vzniklé situaci. Mal vyslyší Inařinu prosbu a otáčí loď směr Verona.

Hrajeme si a (ne)zlobíme
Dnešek byl opět nabitý zajímavým programem. V dopolední hře si změřili táborníci své síly v
zápase, největším překvapením pro všechny byla Anička Šínová, která využila své dovednosti z
juda a vcelku hladce porazila i zdatnější chlapecké soupeře. V odpolední hře se pak díky
menším "škatulatům hejbejte se" měly možnost týmy vzájemně blíže poznat a spolupracovat
při průletu vesmírnými nástrahami - nejlépe se dařilo týmu Blue fly. Nadšení mezi táborníky
vzbudilo i pokračování soutěže ve vybíjené oddílů. Večerní program si vzali na starost nejstarší
táborníci a hrami inspirovanými televizní Partičkou bavili dlouho celou krčmu. Potlesk a jásot
byl slyšet téměř až do vsi.

Vedoucí dne: Misha
Služba dne: Yellowfly - Galaxy
Pravá ruka: Krysa
Topiči: Marek, Týnka, Bača
Uklízeči: Lucka, Sára, Ondra
Kuchyň: Klotylda, Střelenka, Matěj, Terka
Průběžné výsledky hry družin:
Růžoví - Pinkfly Unicorn - 34 000
Fialoví - Purplefly Butterfly - 18 000
Zelení - Greenfly Dragonfly - 31 000
Modří - Bluefly Infinify - 32 000
Červení - Redfly Adventure Life - 27 000
Žlutí - Yellowfly Galaxy - 24 000

Co nás čeká?
Zítra nás na Firefly čeká těžce krizová situace.
Poté, co velekněžky z Verony zavolaly Inaře o
pomoc a Mal Reynolds nechal otočit kurs o 180
stupňů, aby Inaru na Veronu zavčasu dopravil,
nastala na Firefly porucha. Bohužel ani skvělá
mechanička Kaylee nedokáže s dostupnými
náhradními díly poškozené motory lodi opravit.
Posádce tak zbývá jen několik hodin, než na
lodi dojde kyslík. Jak se s nastalou situací
posádka Firefly vypořádá?

Sucho a výstraha požárů vedla ke kreativnímu přístupu
k táboráku za pomocí vesmírných technologií :)

Láska, asteroidy a komety
Dnes se nám vyloupla pro Bambůču velice
prekérní situace - ještě odpoledne si při
výuce šifer posílala tajné vzkazy se Standou,
který ji po jejím zranění po táboře vodil za
ruku jako opora. Ale odpoledne se do
tábora přijel podívat Účetní, s nímž v
minulosti Bambu vznášela na růžovém
obláčku lásky. Budou velké návraty lásek
nebo je čas na nové příběhy? Tím ale
Bambůči milostný trojúhelník není uzavřen.
Pravidelně jí jistý Neznámý píše záhadné
čínské vzkazy.
Nejen to bude naše redakce bedlivě
sledovat a zítra vám přinese aktuální
informace.

Hláška dne: při dopolední soubojové hře mladších:
"Přoč nebojujete s Čiči?" - "My se jí bojíme!"

