
 

Úterý 18/8/2020 Cena: 2000 thd 

Hláška dne: Týnka na trestném běhu: „Mně upadává hlava.“ 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně: chléb, marmeláda, čaj 
Svačina: zelenina 
Oběd: kuřecí vývar s nudlemi, buchtičky se 
šodó 
Svačina: jablko, rohlík 
Večeře: česnečka, chléb 
 
Počasí: 
V pondělí nás zasáhly vysoké teploty, 
které navzdory předpovědi nebyly 
doprovázeny vydatnými srážkami. 

 
V noci hlídali:  
Tygři 
 
Služba dne:  
Vedoucí dne: Žižka 
Pravá ruka: Kristýna Ž. 
Kuchyně: Nela Š., Mahulena K., Kuba K. 
Topiči: Kuba L., Marie S., Mikuláš T. 
Uklízecí četa: Matěj Z., Šimon D., Šimon S., 
Sisi 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
Žabáci:  9 bodů 
Hadi:  10 bodů 
Tygři:  11 bodů 
Kočky:  13 bodů 
Opice:  7 bodů 
Medvědi: 11 bodů 
 

 

Zloděj sushi! 
Nejprve se podíváme na dění v samurajském táboře Honšušu. Mladí učni už byli přejedení 
rýže a dostali chuť na nějaké jiné, lepší, jídlo. Zrovna když Daiki, nejmladší z učňů, básnil o 
tom, jak mu doma matka dělala skvělé sushi, přišel kousek vedle pod velkou sakuru mistr 
Nakanapi, rozložil si pod stromem deku a položil na ni košík. Snědl pár kousků sushi a poté 
si lehl a usl. Daiki se pokusil k mistrovi připlížit a ochutnat sushi. Jenže se zakuckal a mistra 
probudil. Mistr ho hnal holí skrz celý tábor a ostatní učni mezitím ukradli mistrovi celý košík.  
 
Večer si opět všichni sedli k pokračování historky starého mistra Watashimasena. Vyprávěl, 
jak se princezna Asami snažila naučit boji s katanou, střílení z luku nebo i rozdělání ohně. 
Samurajka Tamiko se na druhou stranu učila správně mluvě, správné chůze, ale i servírování 
čaje.  

Turnaj ve vybíjené zahájen 
Ano, je to tak. Po opakovaných žádostech táborníků, proběhl 1. souboj v turnaji ve 
vybíjené mezi oddíly. Jako první nastoupil oddíl medvědů proti oddílu opic. Ze 
zápasu jako vítěz vyšel oddíl opic. Uvidíme, jak to dopadne na konci tábora. Udrží 
si Opice svou nadvládu?  
Večer proběhl v krčmě, kde si pro nás Elza s Káťou připravili písničky různých 
žánrů. Nejlepším znalcem songů se stal oddíl Hadů. 
 
 
 
 
  

Co bude zítra? 
 Zítra se můžeme těšit na návštěvu našeho 
císaře. Přijíždí nečekaně a neplánovaně. Císař 
potřebuje radu od zvířecích bůžků. A kde jinde, 
než v táboře Honšušu, by se bůžkové mohli 
zjevit? 
Poté, co Císař odjede, se opět všichni učni 
posadí k starému mistru a vyslechnou si 
pokračování příběhu Tamiko a Asami. Po 
zácviku v dovednostech té druhé, bude jejich 
úsilí ozkoušeno. Jestli obstojí se dozvíme zítra. 

 
 

Drby tety Nakaši 
Dnešek jako obvykle přinesl do naší rubriky 
spoustu zajímavých informací. Prvním 
adeptem naší rubriky je Marek N., který se 
nejspíše snažil získat náklonnost svých 
vrstevnic hrou na kytaru na večerním 
nástupu. Uvidíme, zda jeho snaha přinese 
nějaké ovoce. Máme spolehlivé informace, 
že Lucka upírá svůj pohled k Dodovi, se 
kterým se při večerním programu vášnivě 
bavila. Tento potenciální pár budeme dále 
sledovat a přineseme Vám ty nejčerstvější 
informace. Co se týká mladšího osazenstva, 
nemohl nám uniknout fakt, že Sovička 
věnuje většinu své pozornosti Kubovi K. 
Velmi nás těší, že se láska projevuje i u 
nejmladších. 
 
 
Průběžně pro vás aktualizujeme fotogalerii! 


