
Pondělí 17/8/2020 Cena: 2000 thd 

Hláška dne: Kukuřice říká Žižkovi: „Nekoukej na mě tímhle tónem.“ 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně: vánočka, kakao 
Svačina: meloun 
Oběd: čočkovka z červené čočky, vepřové 
maso na paprice, houskový knedlík 
Svačina: jogurt, rohlík 
Večeře: těstovinový salát 
 
Počasí: 
Probudili jsme se s ranní rosou, která ale 
brzy opadla a po zbytek dne jsme pobíhali 
v tričkách a kraťasech. 
 
V noci hlídali:  
Hadi 
 
Služba dne:  
Vedoucí dne: Nikča 
Pravá ruka: Michal 
Kuchyně: Lenka, Lída, Eliška, Vínie 
Topiči: Kuba, Vojta, Kryštof 
Uklízecí četa: Ještěrka, Elka, Ema, Vojta 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
Žabáci:  5 bodů 
Hadi:  3 body 
Tygři:  6 bodů 
Kočky:  7 bodů 
Opice:  2 body 
Medvědi: 4 body 
 

 

Princezna Asami 
Den nám začal příchodem mistra, který má na starosti výcvik. Mladí učni se pod 
jeho dohledem učili základní povely při nástupech, které každý samuraj musí znát.  
Poté se rozešli na své první výuky samurajských dovedností.  
K odpolednímu odpočinku si mladé učně svolal starý mistr. A začal jim vyprávět 
jednu ze svých pamětí. Příběh princezny Asami a samuraje Tamika.  
Princezna Asami se měla stát ženou císaře. Její srdce ale patřilo někomu jinému. 
Jejím opatrovnicím, mistriním boje i etikety, zvaným Noční motýli, se podařilo najít 
její dvojnici, samurajku Tamiko. Dívku přivedli do paláce a naplánovali výměnu 
dívek, neboť Tamiko toužila po životě princezny.  

Výuka kadetů zahájena 
Život ve výcvikovém táboře Samurajů je čilý. Po ranním cvičení škrábacích 
dovedností při bramboriádě se začaly děti učit činnostem, které je posunou k jejich 
vytouženému cíli – mistrovskému pásku. Nejmladší děti prošly výukou jógy a střelby 
z luku, mladší měly lekci samurajské etikety a jógy, starší děti jsou ode dneška 
přeborníci v zápase a etiketě, nejstarší pak již zvládají boj s holí a zápas. Při 
oddílových aktivitách jsme vyráběli vlajky a asijské klobouky, vymýšleli pokřiky a 
večer jsme si zazpívali s kytarami u slavnostního táboráku.   
 

Co bude zítra? 
 Ve výcvikovém táboře mladí učni 
zatouží po jiném jídle, než je rýže. Po 
lahodném sushi mistra Nakanapi.  
Nic netušící mistr si své sushi moc 
nehlídá. Ale dokáží se učni vyhnout 
jeho roky zostřeným smyslům?  
Poté se opět vrátíme k vyprávění 
starého mistra. K příběhu o princezně 
a samuraji. Dívky se snaží naučit se  
dovednostem té druhé a vžít se do 
jejich rolí.  

 

Drby tety Nakaši 
Dívkám měsíce srpna Lucii Vaněčkové a 
Natálce Kukuřicové se dostává velké 
oblibě z řad starších táborníků. Děvčata 
bohužel neopětují pozornost a sym-
patie, které jim vyjadřují naši táborníci. 
Důvodem jsou vazby, které navázaly ve 
svých bydlištích. Nemůžeme Vás ale 
zklamat, a tak Vám přinášíme zprávy o 
novém potenciálním páru: Týnka Jirků a 
Tomáš Kroužel. Byli spatřeni našimi 
pozornými zdroji, jak spolu vedli dlouhý 
rozhovor a naše redakce může pouze 
hádat, o čem. Celou situaci budeme 
důsledně monitorovat. Marek Novotný, 
bratr našeho vedoucího Vojty, dnes hrál 
na kytaru při táboráku a určitě si získal 
pozornost mnoha tábornic. 
Vaši Ťutínek a Vojtíšek 


