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SERVIS 
Předpověd na pondělí: 

 

Jídelníček: 

Snídaně: koláče 

Oběd: špenátová polévka, kuře na kari s rýží 

Svačina: zeleninový salát 

Večeře: kovbojské fazole 

 

Počasí: 

Horké počasí i nadále pokračuje. Od časného 

rána byli prakticky všichni v tábořišti v 

kraťasech. Během dne byla nejlukrativnější 

místa v tábořišti ta, která se nacházela ve 

stínu.  

 

Noční hlídka: Purplefly - Butterfly 

 

Vedoucí dne: Alík 

Služba dne: Purplefly - Butterfly 

Pravá ruka: Týna Ž. 

Topiči: Kuba Krejsa, Vráťa, Kudlanka 

Uklízeči: Anet, Dan A., Čiči 

Kuchyň: Filip, California, Poštolka 

 

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 

 

Hláška dne: Dotaz táborníka po včerejším focení: "Proč jste nás vyfotili jen jednou, 
když je nás tu mnohem víc?" 

 

Láska, asteroidy a něžnosti 
Včerejší ples a události dneška nám přinesly 
ujištění v několika klíčových otázkách. Ta první je 
neoddiskutovatelné jiskření mezi Domčou a 
Áďou Trbuškovou. Oba dva byli mnohokrát 
spatřeni během plesu v těsném kontaktu - a to i 
přes to, že se Bořek ukázal být iniciativnějším 
nápadníkem a oficiálně byl Ádiným doprovodem 
právě on. Lenty šilhá po Bořkovi. Naše jinak 
velice opodstatněné domněnky potvrdil i smutek 
Domči, když dnes Áďa musela předčasně odjet 
domů. Bambůča friendzonovala Kořalu. Chudák 
Kořala. Poslední zajímavou informací je citová 
blokáda ze strany Standy - ten z prozatím 
neznámých důvodů odmítá náklonnost Anet, 
Lucky, Kristýny Ž. a Kláry P.. Důvod jeho 
přeukrutného chování bude rozhodně 
předmětem naší investigativní novinařiny v 
následujících dnech. 

 

Co nás čeká? 
Zítra se naši hrdinové dostanou do velkých 
potíží. Po dohodě s velekněžkami pracuje 
Malcolm Reynolds a jeho posádka výhradně ve 
prospěch planety Verona a té nyní pomáhá 
chystat se k boji proti roztahovačné Alianci. 
Bohužel ale na jedné ze svých cest narazí na 
léčku jednoho ze svých dřívějších soků - 
agentku podnikatele Nisky. Ta se na Firefly 
dostane pod léčkou - během jednoho z 
Malcolmových obchodů se vnutí na jeho loď a 
nakonec léčkou loď ovládne a doveze v Inařině 
modulu Mala s Washem na stanici pana Nisky. 
Těm nyní hrozí krutá smrt z rukou pana Nisky - 
ten si totiž podle svých slov na své pověsti 
potrpí a těch, co ho v obchodu zklamali, prý už 
moc živých není.   
 

Divoké historky vesmírných kovbojů 
Dnes došlo v našem příběhu k zásadnímu zvratu. Lord Helma opět navštívil Veronu, tentokrát 
ovšem se sepsaným ultimátem, velekněžkám také s chutí představil následky, které si 
ponesou, pokud ultimátum nesplní. Lord Helma na odchodu potkal Mala Reynoldse, který 
před chvílí dopravil Inaru na Veronu.  
Po odchodu Lorda Helmy začíná jednání velekněžek o nastalé situaci. Kněžky si zoufají a 
nedovedou najít žádné reálné řešení. Do řeči jim skočí Mal - ten velekněžkám vysvětluje, že 
Alianci nejde o zvyšování dodávek koření ani nic podobného. Podle Mala je jasným záměrem 
Lorda Helmy získat kompletní nadvládu nad celou soustavou a za tím účelem si podrobit 
poslední neobsazenou planetu - Veronu. Kněžky k tomuto nakonec po delších jednáních i 
přesvědčí - Verona se tak rozhodla vstoupit do otevřeného odboje proti Alianci.  
 

Den s Traperem 
 

Dnešní den se nesl ve znamení nových vědomostí a sportu, hned po ránu se děti rozhýbaly u 
běhací hry a také si zahrály spoustu her ve vybíjené, ve které bezkonkurenčně zvítězil tým 
Bluefly.  Po obědě se děti občerstveni odebraly k ohništi, kde si vyslechly přednášku a 
praktické ukázky od Trapera který se věnuje indianským technikám lovu, přežití a rozdělávání 
ohně.  
Nové zkušenosti a vědomosti mohly děti večer využít u hry "Chcete být Tallhoferářem?", 
kde se pár vybraných táborníků pokusilo o získání  milionu  Tallhoferových dolarů - naší 
táborové měny. 
 


