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SERVIS 
Předpověd na čtvrtek: 

 

Jídelníček: 

Snídaně: chleba se šunkou a sýrem 

Oběd: čočková polévka, maso v mrkvi, 

bramborový knedlík 

Svačina: vafle s marmeládou a jogurem 

Večeře: krupicová kaše 

 

Počasí: 

Včerejší ochlazení postupně odeznívá, ale i tak 

bylo pořád snesitelně. Velkou zásluhu na tom 

měly mraky, které se dnes vyskytovaly v 

hojnějším počtu a byly značně vypasenější, 

než v předcházejících dnech. 

 

Noční hlídka: Redfly Adventure Life 

 

Vedoucí dne:  

Služba dne: Redfly Adventure Life 

Pravá ruka: Michal 

Topiči: Miki, Jirka, Domča 

Uklízeči: Kuba, Vojta, Nela 

Kuchyň: Lenty, Amélka, Klárka, Janička 

 

Průběžné výsledky hry družin: 

Růžoví - Pinkfly Unicorn - 59 000 

Fialoví - Purplefly Butterfly - 50 000 

Zelení - Greenfly Dragonfly - 64 000 

Modří - Bluefly Infinify - 56 000 

Červení - Redfly Adventure Life - 58 000 

Žlutí - Yellowfly Galaxy - 47 000 

 

 

Hláška dne: Po skončení noční plížící hry: 
"Kde je Marek Novotný?" - "Spí na startu..." 

Láska, asteroidy a něžnosti 
Celý den jsme nedělali nic jiného, než že 
jsme se pro vás snažili nasbírat co nejvíce 
informací pro náš speciál plný lásky. Ale 
zklamání nás potkalo všude, kam se naši 
zvědové podívali. U Standy, u Krysy a Červa, 
dokonce ani Lenty (známá firma), už nešilhá 
po Bořkovi tolik jako dřív. 
Jediným přínosným okamžikem dneška, se 
stala odpolední hra družin, při které měli 
táborníci ošetřovat zranění nejstarších 
tábornic.  Tam se Standa znovu ukázal a 
zkoumal, kde všude jinde než na zádech, 
může být Lucka Vančová popálená. Chudák 
Týna Žampachová padá nejspíš dolů ze 
Standova žebříčku krásy na druhé místo.  
 

Co nás čeká? 
 

Zítra nás čekají finální přípravy na bitvu s 
Aliancí. Křižníky Aliance se už neúprosně blíží a 
lord Helma je už natěšený ukázat, že s ním si 
jen tak někdo zahrávat nebude.  
 
Odboj se ale jen tak nedá. Na poslední chvíli si 
ještě pastor Book vzpomene že by jim mohli 
pomoci kněží z chrámu, ze kterého pochází.  
 
Poslední, co se ještě dá dělat pro co největší 
šanci je namotivovat obyvatele Verony. Kapitán 
spolu s velekněžkami vystoupí před vesničany a 
řekne jim spoustu povzbudivých slov.  

Divoké historky vesmírných kovbojů 
 
Planeta Verona má velký nedostatek letounů, stíhaček a vesmírných lodí. Kapitán Reynolds byl pověřen 
tím, aby je na planetě Rewlan nakoupil od obchodníka. Na planetě ale posádku čekalo překvapení. Na 
náměstí našli obrovskou sochu Jayna. Celá posádka se nebyla schopná překvapením hnout, ani Jayne. 
Před pár lety se totiž Jaynovi na této planetě nepovedla loupež a byl nucen vyhodit náklad v hodnotě 60 
000 ze vznášedla. Lidé, kteří náklad posbírali začali Jayna uctívat jako hrdinu. Díky pozornosti, kterou na 
planetě strhl Jayne se Malovi podařil dohodnout obchod, ale při odchodu zpátky na Firefly je čekalo další 
překvapení. Jaynův parťák, který byl vyhozen spolu s penězi a následně několik let vězněn. Tento muž 
následně řekl všem vesničanům jak to doopravdy bylo a poštval je na posádku. Strhla se velká bitka, ve 
které byl unesen doktor se svojí sestrou a pastor byl postřelen. Uneseného doktora si vesničané 
přivlastnili a začali ho plně využívat na veškeré léčení. Sestra doktora na sebe ale upoutala moc velkou 
pozornost a byla prohlášena za čarodějnici. Na poslední chvíli se ale objevuje Firefly a celá posádka a 
doktora s River zachraňují.  
 

 Jayne, Jayne, Jayne! 
   
Dopolední hra prověřila kreativitu našich táborníků. Jejich úkolem bylo vyrobit sošku s co nejvěrnější 
podobou Jaynea, podobnou té jako tomu na planetě Rewlan.  Každá věková kategorie měla k dispozici 
jiné materiály, všichni se nakonec s úkolem poprali velmi dobře, výsledkem pak bylo 64 různě malých a 
velkých Jaynů. 
Po poledním klidu nás čekala bramboriáda, ve které se na prvním místě umístily týmy žlutých a 
fialových. Následující hra již probíhala po družinách a vyzkoušela topografické a zdravovědní znalosti 
všech táborníků. Ukázalo se, že ne všichni táborníci jsou tak informovaní, jak se očekávalo. 
Večer nás pak ještě čekala noční hra, při které museli táborníci ukázat, jak se umí nenápadně pohybovat, 
bez povšimnutí se proplížit kolem vedoucích a pronést co nejvíce životů, za které získávali body pro svůj 
tým. 


