
 

Středa 19/8/2020 Cena: 2000 thd 

Hláška dne: Odpověď v poznávačce zvuků u zvuku vroucího oleje: „průjem“. 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně: chléb, nutella, čaj 
Svačina: jablko a sušenka 
Oběd: bramboračka na ohni, chléb 
Svačina: lupínky s mlékem 
Večeře: boloňské špagety 
 
Počasí: 
Při vydatném dešti, který začal v ranních 
hodinách jsme ze sebe smyli pot 
z dřívějších dnů a následně jsme si užívali 
slunečného odpoledne. 
 
V noci hlídali:  
Kočky 
 
Služba dne:  
Vedoucí dne: Áďa 
Pravá ruka: Pája 
Kuchyně: Tomáš, Jasmína, Bára, Týna 
Topiči: Kudlanka, Honza, Kokos 
Uklízecí četa: Juli, Štěpán, Anna, Sára 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
Žabáci:  14 bodů 
Hadi:  16 bodů 
Tygři:  13 bodů 
Kočky:  20 bodů 
Opice:  11 bodů 
Medvědi: 14 bodů 
 

      
 

Azumi a Císař 
Ve výcvikovém táboře Honšušu není jediný den, kdy by se nedělo nic zajímavého. Dnes do tábora 
přijel opět neočekávaně Císař. Císař řešil dilema ohledně nastalého válečného konfliktu. Ke komu se 
má přidat a jestli vůbec má válčit. V jeho snu se mu zjevila žákyně z výcvikového tábora, a proto přijel. 
Požádal dívku, aby se spojila s posvátnými duchy předků, kteří by mu měli poradit. Azumi Císaře 
poslechla a při meditaci se jí zjevili duchové v podobě opice, myše a prasete. Ti se hádali, jestli má 
Císař jít do bitvy nebo ne, ale konečný verdikt zněl, že by se měl Císař od války držet dál. Tak se i stalo. 
 
Posunuli jsme se i v příběhu princezny Asami a samurajské dcery Tamiko. Dívky ukončily svůj výcvik a 
vydaly se vstříc své nové budoucnosti.  Nová princezna Tamiko směřovala v doprovodu pěti Motýlů 
k Císaři. Po cestě byla skupinka přepadena bandity, se kterými se ženy utkaly v boji. Přesila banditů 
byla však veliká. Naštěstí dívkám pomohla skupinka samurajů, která projížděla okolo.  
Tamiko zůstala stát jak opařená, když zjistila, že mezi samuraji je i její otec, který ji hledá po kraji. 
Nastalou situaci nakonec s přehledem zvládla a ani její vlastní otec nepoznal, že není princezna Asami, 
nýbrž jeho dcera. Pět Motýlů bylo spokojeno s výcvikem Tamiko a s klidem v duši se vydaly k Císaři. 

Cechy zahájeny 
Ano, je to tak. Během deštivého dopoledne došlo ke změně a proběhly cechy, kde si děti mohly 
vyrobit bonsaje z korálků a drátku, jejichž základem byl lokálně snadno nalezitelný kamínek. Z koutů 
jejich duší vytanula tajuplná vlna představ, když malovaly masky duchů ze snů a představ. Origami 
zvířátek mohla dokonce skákat, například žabky. Jedna z perel byly vějíře, které tento den nebyly 
k využití, ovšem v dnech budoucích se jistě budou hodit. Vytvoření náramků z parakordu je jedna 
z praktických věcí, kterou naši táborníci jistě ocení. 

 
 
 
 
  

Co bude zítra? 
Zítra se můžeme těšit na závěr 
příběhu princezny Asami a samurajky 
Tamiko. Tamiko už svou zkouškou 
prošla. Ale teď je řada na Asami. Se 
svým milým se vydává na dlouhou a 
nabezpečnou cestu skrz hory, kde je 
může potkat spousty různých 
nebezpečí. Jak se s těmito 
nebezpečími vyrovnají se dozvíme 
další den.  
      

     

Drby tety Nakaši 
Na parketě se nám naskytl ojedinělý pohled 
na zvláštní pětiosobový útvar – Bambůča a 
4 nejstarší táborníci, kteří se drželi za ruce a 
tancovali na jeden z ploužáků.  
V pozdních hodinách po večerce byla 
spatřena Týna Jirků ve stanu u Toma 
Kroužela a Matěje Záleského. K naší redakci 
se doneslo, že Týna potřebovala Tomovi 
něco důležitého sdělit a že bez toho 
nedokáže usnout. Bohužel nebyla ochotna 
se o informace podělit, a tak můžeme jen 
polemizovat o tom, co bylo předmětem 
jejich důvěrné konverzace. Celá věc je o to 
pikantnější, že během dne byl Tom spatřen 
ruku v ruce s Kukuřicí, která je spolubydlící 
oné Týny. Rýsuje se nám tu tak milostný 
trojúhelník?  O všem Vás bude samozřejmě 
naše redakce nadále informovat. 
 


