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Divoké historky vesmírných kovbojů

SERVIS
Předpověd na středu:
Jídelníček:
Snídaně: tečkovaná veka
Oběd: frankfurtská polévka, ovocné knedlíky
Svačina: mrkvový salát
Večeře: rybí prsty, brambory
Počasí:
Konečně přišlo ochlazení. I když jen mírné, ale
i tak jsme ho velmi ocenili. Ráno bylo
(v porovnání s předchozími) příjemně
chladivé. Odpoledne bylo sice opět horké, ale
zdaleka ne tak úmorně.
Noční hlídka: Bluefly Infinity
Vedoucí dne: Comp
Služba dne: Bluefly Infinity
Pravá ruka: Bambůča
Topiči: Standa, Štěně, Copánek
Uklízeči: Marek, Kryštof, Kiki, Anička
Kuchyň: Tomáš, Bára, Žvejka
Průběžné výsledky hry družin:
Růžoví - Pinkfly Unicorn - 56 000
Fialoví - Purplefly Butterfly - 43 000
Zelení - Greenfly Dragonfly - 56 000
Modří - Bluefly Infinify - 51 000
Červení - Redfly Adventure Life - 52 000
Žlutí - Yellowfly Galaxy - 43 000

smírným smírným

Naši hrdinové se dostali do nezáviděníhodné situace - kapitán Mal s Washem byli zajati Niskou
díky dobře provedené lsti jeho agentky Saffron. Nyní se posádka dozvídá, kde jejich dva
přátelé jsou...a bohužel je poměrně jasné co oba dva čeká. Posádka jedná o dalším postupu.
Všichni až na Jayna (který tvrdí, že jde o naprostou sebevraždu) jsou pro pokus osvobodit
kapitána s Washem. Prvně se ale na Inařin návrh pokusí oba dva vyplatit. Niska s velkou
radostí přijme dámskou delegaci - Zoe a River. Těm ovšem za výkupné Niska nabídne možnost
vybrat si jen jednoho z mužů. River se Zoe předstírají, že si vybírají vykoupení Washe...přitom
ale dávají signál zbytku posádky a na Niskově vesmírné stanici vypukne obří přestřelka. Po
několika minutách střelby se povede všem členů posádky Firefly uprchnout do přistaveného
modulu a ve zdraví oba dva zajaté osvobodit.

Kapitánovi šlo o život!
Dnes se táborníci vydali na dlouhý výlet. Ale nebyl to výlet se začátkem v tábořišti. Táborníci
byli rozvezeni na různá místa auty a měli zavázené oči. Jejich úkolem bylo se zorientovat a
dorazit do tábora. I přes naše velké obavy, že se táborníci večer ocitnou na hranici s Polskem ,
se všichni vrátili do tábořiště před čtvrtou hodinou. Na tábořišti na ně čekala odpolední hra.
Jejich úkolem bylo dobýt pevnost, kterou střežila pětice vedoucích s fuskomety a larpovými
zbraněmi. Hru s přehledem vyhrál oddíl růžových. Nebáli se zaútočit na vedoucí v plné síle a
přemohli je v nejkratším čase. Nejzábavnější bylo sledovat zděšené obličeje a úprk dětí, když
se vedoucí vydali do protiútoku a vyhnali většinu oddílu z pevnosti. Vzhledem k velké únavě
byli dnes děti zahnány do stanů o půl hodiny dříve, aby si odpočinuly na další den.

Co nás čeká?
Zítra čeká posádku Firefly obchodní jednání o
vojenské dodávce pro Veronu. Za účelem
jednání se naši hrdinové přemístí na planetu,
která je z nějákého důvodu velice nepříjemná
Jaynovi. Posléze se ukáže, že Jayne na této
planetě provedl nepovedenou loupež a při
útěku musel zahodit za odletu peníze, aby si
zachránil život. Tím se ale stal místním lidovým
hrdinou - lidé totiž věří tomu, že Jayne loupež
vykonal pro místní chudý lid. Místní bohužel
Jayna identifikují a s celého obchodu se stane
jeden velký zmatek. Nakonec se ve vzniklém
mumraji posádce ztratí doktor Simon se svou
sestrou River. Také vyjde najevo, že Jayne není
plese žádný dobrotivý ochránce chudých, ale
neúspěšný lupič.

Láska, asteroidy a něžnosti
Konec tábora se kvapem blíží a naše rubrika je po
dnešním dni přeplněná informaci, o kterých je nutné
se zmínit.
Jednou z nejdůležitějších skutečností dne, je přiznání
Kalifornie o tom, že mužem, co si na táboře získal její
srdce, je Vráťa. Netušíme, jak se k tomu Vráťa staví, ale
budeme tento možný budoucí pár pečlivě sledovat.
Lenty stále šilhá po Bořkovi.
Standa seřadil dívky ze stanů 20 a 21, podle toho, jak
přitažlivé mu přijdou. Na první příčce se po dlouhém
uvažování umístila Týna Žampachová. Celý den ji
zahrnoval letmými doteky, žárlivé pohledy ostatních
dívek byly do očích bijící.
Poněkud podivné ovšem je, že Krysa místo Bambůči
svádí Červa. Místo tvrdého boje mu několikrát olizoval
tvář. Ano, tato situace je opravdu zamyšlení hodná.
Budeme sledovat všechen průběh a zítra se můžete
těšit na speciál naší rubriky plný všeho co máte rádi:
Standy, šipování Červa a Krysy a mnoho dalšího.

Hláška dne: Táborníci snažící se zorientovat v terénu: "Tady teče ňákej potok."Aneta:
"To je kanál, Kristýno."

