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SERVIS 
Předpověd na pátek: 

 

Jídelníček: 

Snídaně: šátečky, čaj 

Oběd: buřtguláš, chléb 

Svačina: melouny 

Večeře: těstovinový salát  s kuřecím masem 

 

Počasí: 

Na dnešní den bylo předpovězeno téměř 

peklo na zemi, ale naštěstí se nekonalo. Díky 

četné oblačnosti bylo na táboře snesitelně, i 

přes dusno, před kterým nebylo úniku. Jako 

bonus nám během dne opakovaně hřmělo, 

ale veškerý déšť se nám úspěšně vyhnul. 

 

Noční hlídka: Yellowfly - Galaxy 

 

Vedoucí dne: Nikča 

Služba dne: Yellowfly - Galaxy 

Pravá ruka: Lucka 

Topiči: Bača, Marek, Týnka 

Uklízeči: Sára, Terka, Dinoko (Ondra) 

Kuchyň: Krysa, Matěj, Klotylda, Střelenka 

 

Průběžné výsledky hry družin: 

Růžoví - Pinkfly Unicorn - ? 

Fialoví - Purplefly Butterfly - ? 

Zelení - Greenfly Dragonfly - ? 

Modří - Bluefly Infinify - ? 

Červení - Redfly Adventure Life - ? 

Žlutí - Yellowfly Galaxy - ? 

 

 

Tábor se blíží do grandiózního finále. Detaily ze závěrečné bitvy očekávejte v příštím 
vydání našeho deníku. 

 

Láska, perseidy a asteroidy 
Vztahy na tábořišti vnikají, zanikají i vyvíjejí 
se tempem, které je místy komplikované 
sledovat. Naše redakce dělá maximum, aby 
přinesla co nejpřesnější informace o 
aktuálním dění. Máme vytipovaných několik 
nadějných párů, které plánujeme důsledně 
monitorovat, protože se dá očekávat, že 
během zítřejší závěrečné triskošky vyloží 
všichni karty na stůl. 
Důležitou událostí táborového milostného 
života byl i návrat Ádi Tribuškové, jejíž 
odjzed oplakal nejeden táborník. Jako 
mávnutím kouzelného proutku ožilo několik 
táborníků. Nejvíce ožíl Domča, a ani Bořka 
nenechala tato událost úplně chladným. 

Co nás čeká? 
Plán na zítra je drsný, ale představuje jedinou 
možnost, jak si může udržet Verona svou 
samostatnost. Zítra čeká planetu obrana proti 
invazi Aliance - ta se rozhodla "potrestat" 
Veronu neplnící nemožné mírové požadavky 
vojenským obsazením. Velekněžky na popud 
našeho hlavního hrdiny - kapitána Malcolma 
Reynoldse vstoupily do otevřeného vojenského 
odboje a zítra je čeká otevřený střet se 
silnějšími oddíly Aliance. Zvládne planeta 
spravedlivě vzdorovat nehorázným 
požadavkům a nenasytnosti Aliance v 
nadcházející bitvě? 

Divoké historky vesmírných kovbojů 
 
Přípravy k obraně planety Verony vrcholí, kapitán Reynolds právě dojednal dodávku stíhaček a se svou 
lodí Firefly míří opět zpět na Veronu. V podvečer sedí Mal v jídelně a během jinak klidného letu si čte. V 
tu chvíli k němu do jídelny přichází pastor Book. Ten s ním začíná hovor, který postupně směřuje k 
vysvětlení některých záhad a tajemství, které pastorovu osobu obestírají. Pastor totiž Malovi nabízí 
pomoc od svých přítel z opatství, kde započal svou duchovní dráhu. Mal nechá změnit kurz. Po příletu se 
ale nestačí divit - očividně je většina bratří v opatství velice zručná v boji a pokud ne v boji, jsou 
výbornými mediky. Navíc je opat návrhu otevřeného vojenského odporu Alianci nakloněn a bez většího 
přemlouvání nabízí podporu všemi dostupnými prostředky. 
Odpoledne pak už jen finišovaly přípravy obrany - Malcolm Reynolds strhl davy k obraně odhodlaných 
obyvatel planety. Pro zvýšení šance úspěšného vzdoru už zbývá jen rozmístit jednotky, dobudovat 
opevnění a čekat na přílet alianční flotily. 

 Velké přípravy 
Dopoledne jsme se cvičili v boji v opatství, kde dříve působil pastor Book. Výcvik prověřoval 
hbitost a obratnost táborníků, kteří měli připevněné krepákové ocásky, které si měli chránit, 
ale zároveň měli krást ocásky ostatních táborníků. Celý výcvik byl navíc zpestřen fuskáči, 
kterými se táborníci posílali na oživovadlo. 
Těsně před polednem proběhlo klíčové utkání našeho turnaje ve vybíjené. V něm se utkali dva 
hlavní favorité - modří a zelení. První jmenovaní si svým vítězstvím upevnili již tak silnou pozici 
na výsledkové listině. 
Odpoledne jsme vyráběli zbraně pro následující boj proti Alianci. S využitím přírodních surovin 
a pár bonusových materiálů (gumy, hřebíky..) jsme vytvářeli zbraně pro boj může proti muži, 
obléhací stroje a dokonce vesmírnou loď. Všechny výrobky byly následně podrobeny důsledné 
kontrole kvality, aby byla zajištěna jejich maximální spolehlivost při nadcházejícím střetu. 
Večer proběhlo závěrečné školení jednotek a dělení do posádek vesmírných lodí. 
 


