20. 8. 2019

Rychlé zprávy
Jídelníček:
Snídaně: Loupák, kakao/čaj
Svačina: Sušenka
Oběd: Polní oběd na výletě
Svačina: Jablko
Večeře: Kuře s těstovinami a sýrovou
omáčkou
Počasí:
Bohužel na výlet nám možná lehce sprchne.
Zatím jsme však optimisti a věříme, že to bude
jen příjemné mrholení, které nezhatí naše
plány vyrazit do světa!
V noci hlídali: Dobrovolníci
Služba dne:
Huliman: Dolík
Vzhledem k tomu, že na výlet vyrazí i zbytek
táborníků, nezbude tu nikdo, kdo by se služby
přes den ujal. Večer po návratu vše
zvládneme společnými silami
Hodnocení celotáborové hry družin:
(kolik zlata si rody celkem vydělaly)
Skřeti:
44 000
Trpaslíci:
40 000
Nekromanti:
47 000
Lidé:
52 000
Inferno:
58 000
Elfové:
58 000

THD 000 3

Odchod na dvoudenní výlet

Dnešní den jsme se po ranním nástupu rozloučili s nejstaršími táborníky, kteří odešli na
dvoudenní výlet. Předcházelo tomu ovšem důkladné zabalování a vybalování a
přebalování krosen, než se vše potřebné vešlo. Vytvořily se tři skupinky, které zamířily
na tři odlišná místa – Strádov, Lichnice, Žumberk. Všechno jsou to zříceniny, takže
nocleh bude jistě romantický a trasy mají co nabídnout.

Turnaj o ruku princezny

Mladší část dětí zůstala v tábořišti. Při dopolední hře si zahráli na detektivní kancelář a
prohledáváním lesa skládali střípky charakteristik Středozemských bytostí.
Nejšikovnějšího hledače sice zatím nemůžeme prozradit, ale neztratil by se ani u
výzvědné služby . Po obědě se rozjel velký turnaj o ruku princezny. Uchazeči museli
prokázat své kvality například v seznamování, dvoření, dobývání hradu, či schopnosti
princeznu pobavit a zajistit jí kytici. Jako nejstatečnější rytíř se osvědčil Štěně a vydobyl
si tak ruku princezny a sladké věno. Po celé odpoledne současně probíhala akce SMS
(sprcha, mýdlo, šampon), takže se všude linula vůně všelijakých šamponů a sprchových
gelů, někteří táborníci prokoukli téměř k nerozeznání . Na hřišti se spontánně rozjela
stavba rozličných hmyzích zoo, po svačině se několik dětí připojilo k výrobě hmyzího
hotelu, který následně společně umístili do lesa, teď už jen netrpělivě očekávají první
hosty… Večer završila za bouřlivého ohlasu sladká večeře a spontánní scénka mladších
táborníků. Celý den uzavřelo SpT kino.

Co nás čeká a nemine?

Láska, drby a něžnosti

S mladšími táborníky se těšíme na výlet do
Slatiňan. Cestou půjdeme přes Kočičí
hrádek, a ve Slatiňanech nás čeká hra ve
městě a relax v parku.
Během odpoledne se v táboře znovu
shledáme se staršími táborníky. Nejvíce ve
stresu je z toho naše sprcha, která tradičně
po dvoudenním výletu praská ve švech a
kotel nestíhá ohřívat…

Dnes je v táboře v tomto ohledu trochu
okurková sezóna. Jediné co naši reportéři
zatím zjistili je, že Miki nezištně pomáhal
Copánkovi zašít kraťasy a přitom si je
„omylem“ přišil k vlastním – můžeme
z toho něco vyvozovat?
Věříme, že zítra bude tato rubrika nabitá
pikantnostmi z dvoudenních výletů 

Při výrobě hmyzího hotelu náhodně přistála moucha. „Hele, už je tady první nájemník!“

