
 

Neděle 16/8/2020 Cena: 2000 thd 

Hláška dne: hlavní vedoucí si nemůže vzpomenout, jakou roli vykonává Ďolík.  
Děti: „Tak podpořte Krtka, ať si vzpomene“. 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně: chleba se sýrovou pomazánkou, 
čaj  
Svačina: banán  
Oběd: rajská polévka, sekaná, brambory, 
okurkový salát  
Svačina: rohlík, jablko  
Večeře: zapečené těstoviny se zeleninou
  
 
Počasí: 
V zemi zapadajícího slunce očekáváme 
jasno, místy polojasno bez přeháněk. 
 
 
V noci hlídali: Žáby 
 
 
Služba dne: 
Vedoucí dne: Lenička 
Pravá ruka: Bambůča 
Kuchyně: Áďa, Sabča, Nela, Víťa 
Topiči: Dan, Mety, Marek 
Uklízecí četa: Sovička, Emča, Martínek, 
Tomáš 
 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
V téhle rubrice budeme v průběhu tábora 
sledovat, jak se daří oddílům ve hrách. 
 

    

Slavnosti draka 
Slavnosti započetí roku draka jsou vždy velkolepé a císař Japonska nikdy nesmí chybět při 
jejich zahájení. Letošního roku byl výcvikový tábor samurajů Honšušu zvolen jako vhodné 
místo pro tuto velkolepou oslavu.  
 Mistři všech bojových umění již od brzkého rána dělali vše proto, aby atmosféra tohoto 
dne a hlavně večera byla nezapomenutelná. Sedmdesát nových učňů, kteří se vyjukaně po 
svém příjezdu rozhlíželi po táboře, bylo rychle poučeno o základních principech 
vystupování na velkolepé slavnosti a etiketě chování před císařem. 
Úderem osmé hodiny večerní byli slavnosti zahájeny. Zazněla velkolepá mantra 
v provedení všech učňů a jejich mistrů, která přivítala císaře země. Císař slavností řečí 
zahájil rok Draka a popřál novým učňům hodně štěstí a úspěchů při jejich výcviku.  

 

Bleskový nájezd 
Stejně jako přihlášky, i nájezd dětí proběhl neuvěřitelně rychle. V 17:00 se otevřela brána 
tábora a v 18:12 jsme byli kompletní! I sjezdový autobus letos dorazil o něco dřív. Všichni 
jsou zdárně ubytovaní a zvykají si na svoje stany. Máme za sebou i první večeři, 
krupicovou kaši. Ještě ale příliš brzy, abychom rozlišili míchače a nemíchače, budeme to 
sledovat. Táborníci se navzájem předhání ve velikosti plyšáků, množství sladkostí a kráse 
kostýmů. My se zase radujeme z vašich přebytků ze zahrádek, děkujeme! 

 
 
 
 
 
 

Máme obsazeno! 
 

Všichni nakonec našli cestu do tábořiště a  

Co bude zítra? 
Zítra se hned vrhneme přímo do 
samurajského tábora. Mladé učně 
bude čekat společný výcvik 
v disciplínách, které každý samuraj 
musí ovládat. Budou se učit, jak 
správně zacházet s holí a lukem. Jak 
přemoci soupeře pouze holýma 
rukama. Jak mít čistou duši a pružné 
tělo. A v poslední řadě se naučí 
správným samurajským způsobům.  
 
Odpoledne se můžeme těšit na 
vyprávění starého mistra. Jeho příběhy 
jsou plné napětí a zvratů, ale hlavně 
také moudrosti. První příběh bude o 
princezně, která by mnohem raději 
byla samurajem.  

Drby tety Nakaši 
První večer bohužel nepřinesl pro tuto 
vámi již dobře známou a oblíbenou 
rubriku ovoce. Doufáme, že Vám 
v budoucích dnech budeme moci 
nabídnou novější informace, než že se 
Andulka Vlasáková v autobuse 
nemohla dočkat Kořalky. Ovšem 
s jednou novou zprávou přicházíme. 
Lucka Vaněčková určitě není pro 
chlapce z tábora dále k mání. 
Dovolujeme si tak tvrdit díky zjištění, že 
ji AŽ DO TÁBORA byl doprovodit JEJÍ 
PŘÍTEL. Uvidíme, jak s touto informací 
naloží Domča Doležal a další 
obdivovatelé Lucky z minulých let.  


