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SERVIS 
Předpověd na úterý: 

 

Jídelníček: 

Snídaně: Kornflejky s mlékem, čaj 

Oběd: putovní sendviče 

Svačina: zelenina / ovoce 

Večeře: špagety s boloňskou omáčkou, sýr 

 

Počasí: 

Horké počasí stále přetrvává. Stále svítí 

slunko,  Nikča nosí prakticky výhradně krátký 

rukáv, jen ve výjimečných případech se 

vyskytnou dlouhé kalhoty. V posledních dnech 

to začíná být vcelku rutina. 

 

Noční hlídka: Greenfly - Dragonfly 

 

Vedoucí dne: 3in1 program 

Služba dne: Greenfly - Dragonfly 

Pravá ruka: Překladač 

Topiči: Dan, Tomáš. H., Šíma 

Uklízeči: Sovička, Nikča, Bořek 

Kuchyň: Kukuřice, Jasmínka, Áďa 

 

Průběžné výsledky hry družin: 

Růžoví - Pinkfly Unicorn - 48 000 

Fialoví - Purplefly Butterfly - 37 000 

Zelení - Greenfly Dragonfly - 51 000 

Modří - Bluefly Infinify - 48 000 

Červení - Redfly Adventure Life - 48 000 

Žlutí - Yellowfly Galaxy - 36 000 

 

 

Hláška dne: Táborníci ve frontě na sprchu vidí naši kuchařku Léňu vycházející 
ze sprchy: "Hele, oni se vedoucí taky sprchují!" 

 

Láska, asteroidy a něžnosti 
Jsme velice zarmouceni  informací, kterou Vám 
musíme sdělit. Stále nemáme dostatek podnětů 
ke zpracování tak dlouho očekávaného speciálu 
naší rubriky.  
Ale v pátrání neustáváme. Novým   objeveným 
párem z řady mladších táborníků se po plese 
stala Copánek a Kokos. Tráví spolu celé dny, 
dokonce i v dnešní stezce odvahy došli do cíle 
spolu. Celkově je záhadou, co se všechno na 
stezce dělo.  
Každopádně, nováčkem v rubrice se pro dnešní 
den stává Kalifornie. Prý se ji někdo líbí. Jen ona 
sama ale ví, jak se situace doopravdy má.  
Ovšem, nemějte žádné obavy o Standu a jeho 
dívky, ve speciálu mu bude věnován speciální 
prostor.  

Co nás čeká? 
V zítřejší výletové etapě nás čeká zatím jeden z 
nejobtížnějších a nejriskantnějších úkolů, který 
doposud naši posádku na cestách potkal. Díky 
podařené lsti Niskovy agentky Saffron se 
podařilo Niskovi zajmout Mala s Washem a ty 
velice pravděpodobně čeká osud, o který by 
málokdo stál - Niska totiž nemá příliš v oblibě 
ty, kteří ho v obchodu nějákým způsobem 
zklamali - a mezi takové bohužel kapitán 
Reynolds s celou svou posádkou rozhodně 
patří. V krizové situaci ovšem posádka kapitána 
s Washem nechat nehodlá, a tak rozjíždí 
záchrannou akci. Jak moc úspěšný bude 
nakonec pokus dostat Mala s Washem z 
Niskovy vesmírné stanice živé? 

Divoké historky vesmírných kovbojů 
Dnes posádka Firefly v našem příběhu upadla do dobře připravené léčky. Během vyjednávání 
a shánění prostředků pro odboj Verony proti Alianci se k posádce Firefly přifařila agentka 
Saffron. Povedlo se jí totiž obratně posádku přesvědčit o tom, že se během večerního nákupu 
zbraní stala podle místního rituálu ženou kapitána Reynoldse - tím se dostala přímo na palubu 
lodě. Skrytě ale pracuje pro podnikatele Nisku. Ten už delší dobu chce hlavu Mala Reynoldse - 
zklamal ho totiž v obchodu s přepadením vlaku. Saffron se povede úspěšně splnit Niskovu misi 
a Mala s Washem unese v Inařině modulu na Niskovu vesmírnou stanici. Zde je čeká skoro 
jistá smrt.  

Bojujeme s horkem a vesmírnými padouchy 
 Přišel další perný den a s ním i nové hry a aktivity. Dopolední družinová hra byla 
inspirována snahou kapitána Reynoldse schovat se před jeho ženou Saffron. Táborníci měli 
třicet minut na ukrytí v předem daném území. Poté je začala hledat Saffron v podobě skupiny 
vedoucích.Před obědem proběhl ještě sportovní turnaj ve vybíjené.  
 Také se celý den snažíme bojovat  všemi možnými prostředky s horkem. Kupodivu se 
nejpopulárnějším způsobem u dětí i vedoucích stala vodní bitva (a my čekali, že to bude 
pokrývka hlavy a dodržování pitného režimu). Vše bylo povoleno- škopky, vodní pistolky, 
hrníčky nebo lahve s vodou. Tak se nám aspoň na chvilku podařilo vedro zahnat.   
  V druhé celotáborové hře družin, která probíhala odpoledne, museli táborníci projít 
trasu představující loď padoucha Nisky. Trasa byla plna nášlapných min, poplašných zařízení a 
celkově testovala táborníky v mnoha ohledech. Souběžně s hrou probíhal poslední blok 
táborových výuk. Táborníci by tedy měl být zběhlí v šifrování, vázání uzlů a různých aspektech 
přežití v přírodě. Na večer  jsme si pro děti připravili stezku odvahy, která k táboru 
neodmyslitelně patří.  


