
 

Čtvrtek 20/8/2020 Cena: 2000 thd 

Hláška dne: Táborník při výletě: „Kdy už dojdeme na tu zhrouceninu?“ 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně: chléb se strouhaným sýrem, 
kakao, čaj 
Svačina: jablka 
Oběd: česnečka, kuřecí čína s rýži 
Svačina: rohlík, mrkvový salát s ananasem 
Večeře: lívance s ovocnou zavářkou, 
zakysaná smetana 
 
Počasí: 
Vzduch bude svěží až příjemně hřejivý, 
srážky budou v důstojné vzdálenosti od 
našeho tábora. 
 
V noci hlídali:  
Opice 
 
Služba dne:  
Vedoucí dne: Déňa 
Pravá ruka: Domča 
Kuchyně: Máňa, Barča, Áďa, Lucka V. 
Topiči: Martin, Matěj, Copánek 
Uklízecí četa: Štěpa, Vojta, Nela, Amálka 
 
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 
Včerejší den nám starý samuraj dovyprávěl příběh princezny Asami a dcery Samuraje Tamiko. Tamiko 
jako nová princezna doputovala k císaři a stala se jeho 22 ženou. Již nikdy nemusela bojovat a žila si 
v přepychu paláce.  
Asami putovala krajem s mužem svého srdce, Isumuem. Než bylo jejich štěstí završeno společným 
sňatkem, museli spolu ještě čelit útoku medvěda, který je překvapil při jejich útěku v lese. Málem by 
to s nimi špatně dopadlo, kdyby jim medvěda nepomohli zahnat samuraj Nikko, otec Tamiko, a jeho 
přítel. Nikko si Asami popletl se svou dcerou, a tak schytala výprask na zadek za to, že utekla z domu 
a měsíc se toulala bůhví kde. Tento výprask však byla jedinná skvrna v jejím životě za hranicemi 
rodného paláce. S Isumuem žili šťastně až do smrti.  
 

Vzhůru na petrachtaci! 
Včera dopoledne vyrazil každý oddíl po stopách tajných indicií na určené místo. Jejich úkolem bylo 
uvařit si bramborovou polévku v kotlíku, z přírodnin vytvořit portrét princezny Asami a podle indicií 
zjistit, kde se nachází medvědí doupě. Po návratu do tábora následovala hra, ve které měly děti za 
úkol nají doupě, v něm svého medvěda, a toho následně porazit v souboji. Všem týmům se to 
s vynaložením velkého úsilí podařilo. Ve zbytku odpoledne jsme odehráli dva zápasy ve vybíjené.  
Večerní program si pro všechny nachystala nejstarší tábornice Bambůča. Pouštěla zvukové nahrávky 
ze známých českých i světových pohádek a děti měly určit, o jakou pohádku se jedná. Svým týmům 
mohli pomoct i jejich oddíloví vedoucí, kteří naopak hádali nahrávky filmů. Program se moc povedl a 
děti i vedoucí to moc bavilo.  

 
 
 
 
  

Co bude dnes? 
Do výcvikového tábora přijede Císař, 
protože se dozvěděl, že v okolí 
Honšušu byl několikrát spatřen 
posvátný drak. Setkání s posvátným 
drakem přináší štěstí celému národu 
po celý rok,k a tak v něj císař doufá. 
Po odjezdu císaře čekají naše učně 
opět výuky samurajských dovedností 
– lukostřelba, boj s holí, výuka 
samurajské etikety atd. 
 

 
      
     

Drby tety Nakaši 
Při včerejším večerním programu jsme 
mohli pozorovat naše táborníky v jejich 
přirozeném oddílovém prostředí. 
Nečekaného pokračování se dostalo 
příběhu Toma Kroužela a Týny – to, že jsou 
oba ve stejném oddíle, nahrálo Tomovi do 
karet. Povedlo se mu vyšachovat ze hry 
Matěje Záleského (ten je totiž v jiném 
oddíle). Za jednoznačný důkaz považujeme 
to, že Týna láskyplně Tomovi vískala vlasy. 
Naší pozornosti nemohly uniknout úspěchy 
Marka Novotného. Jeho nahozená návnada 
v podobě kytarových vystoupení rozhodně 
nepřišla vniveč, byl totiž spatřen s Pájou 
Kolínovou. Jejich pingpongový match 
zdaleka neskončil jen u vyměňování míčků – 
došlo i na výměny lichotek a projevů 
náklonnosti. Dále nám nezbývá než 
konstatovat, že o dalším vývoji budeme 
pečlivě informovat. 


