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Divoké historky vesmírných kovbojů

SERVIS
Předpověd na neděli:
Jídelníček:
Snídaně: Tvarohový a makový závin
Oběd: Krupicová polévka, vepřové výpečky,
špenát, BK
Svačina: jogurt, pečivo
Večeře: Vajíčková pomazánka
Počasí:
Dnes ráno nás opět probudilo opravdové
vedro. Potok je pořád vyschlý, což
rozesmutnilo přijezdivší návštěvu.
Noční hlídka: Pinkfly - Unicorn

Dnes měl kapitán Reynolds a jeho posádka opravdu namále. Na jejich cestě k planetě Veroně
je zastihla jedna nešťastná událost. Porouchal se katalyzátor v motoru Firefly a Kaylee neměla
součástku na její opravu. Kdyby to znamenalo, že bez této součástky nepojede pouze motor,
nebyl by to až takový problém. Ale bez motoru byla vyřazena z provozu i podpora života.
Kapitán nakonec přišel se zoufalým plánem. Celá posádka odletí v modulu hledat jakoukoliv
loď, stanici nebo vrak, kde by součástku mohli najít a on spolu s Kaylee zůstane na Firefly a
pokusí se motor opravit i bez oné součástky. To se jim bohužel nepovede, ale naštěstí na
poslední chvíli přilítá modul se zbytkem posádky. Podařilo se jim najít katalyzátor a posádka je
zachráněna. Mimo jiné se jim podařilo z vraku dostat i několik beden s čokoládou. Jayne z nich
je velmi nadšený, ale ostatní jeho nadšení rozhodně nesdílí.

Velký den pro Purplefly
Po ranním nástupu nás čekala bramboriáda, se kterou si nejlépe poradila posádka lodi
Yellowfly. Při dnešní dopolední hře měly naše posádky získat informace rozmístěné v lese.
Na základě nich měly zjistit název součástky do motoru a místo, kde danou součástku
naleznou. V jejich snažení jim bránily posádky Aliance (vedoucích). Nejlépe a nejrychleji se to
podařilo posádce lodi Purplefly a prolomili tak dlouhou řadu posledních míst. Odpoledne
proběhly další dvě kola výuk tábornických dovedností, kde se staří i noví táborníci dozvěděli
něco nového a nebo si osvojili dříve získané vědomosti. Mezi jednotlivými výukami proběhlo
všemi oblíbené společné focení v kostýmech s vesmírnou lodí Firefly a poté i focení po
jednotlivých posádkách. Večer nás čeká všemi očekávaný ples, který vypukne každou chvílí.

Vedoucí dne: Zrzek
Služba dne: Pinkfly - Unicorn
Pravá ruka: Klára
Topiči: Kokos, Kořalka
Uklízeči: Lucka, Anička, Kuba
Kuchyň: Pája, Emička, Kraken, Kája
Průběžné výsledky hry družin:
Růžoví - Pinkfly Unicorn - 37 000
Fialoví - Purplefly Butterfly - 26 000
Zelení - Greenfly Dragonfly - 37 000
Modří - Bluefly Infinify - 37 000
Červení - Redfly Adventure Life - 37 000
Žlutí - Yellowfly Galaxy - 28 000

smírným smírným plese

Co nás čeká?
Zítra už naše posádka dorazí po dlouhém letu
na planetu Veronu. Situace zde je velmi
zoufalá, velekněžky nevědí, co dělat. Malcolm
ale hodlá dodržet svůj slib Inaře a pomoci
velekněžkám s jejich problémem s Aliancí, alias
lordem Helmou.
Nechají si ale velekněžky mluvit do jejich
vedení planety? Přesvědčí je Malcolm o tom,
že je odpor nezbytný a že pokud se nepostaví
na odpor, tak se je Aliance podrobí?

Láska, asteroidy a něžnosti
Aďa, známá též jako krutopřísná vesmírná
Rebelka, byla spatřena naší hlídkou
objímaje se s Domčou během
celotáborového focení.
Dnešní večer vyvrcholil dlouho očekávaným
vesmírným plesem. Naše redakce bedlivě
sledovala párující se táborníky a tábornice.
Již dříve zmiňovaná rebelka Áďa byla při
vstupu na intergalaktický bál spatřena v
doprovodu Bořka, nicméně posléze k ní
opět usedl Domča.
Na zítra pro Vás redakce připravuje velký
nedělní speciál plný spousty překvapení a
nečekaných zvratů - sledujte proto bedlivě
naši rubriku.

Hláška dne: Anička při hře podplácí vedoucí bránící stanoviště:
"Žáňo, pusť mě! Já ti dám bonbón!"

