
 

Pátek 21/8/2020 Cena: 2000 thd 

Kuba Munk kouká do ovocné omáčky na lívance a ptá se: „To je plný sacharidů?“  
Kuchařka Ája: „Jo, ale stejně si dáš.“ „Jasně, čtyři!“ 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně: šunková pomazánka, chléb 
Svačina: okurky 
Oběd: písmenková polévka, kuře na 
bylinkách, rýže 
Svačina: puding s piškoty 
Večeře: zelňačka, chléb 
 
Počasí: 
Ráno bylo příjemně. 
Pak bylo tepleji. 
Odpoledne až vedro! 
Večer už zase fajn. 
 
V noci hlídali: Medvědi 
 
Služba dne:  
Vedoucí dne: Elza 
Pravá ruka: Jirka Munk 
Kuchyně: Kukuřice, Kiki, Miloš, Niky 
Topiči: Marek, Šíma, Kraken, Míra 
Uklízecí četa: Anet, Terka, Jiřík 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
Žabáci:  14 bodů 
Hadi:  16 bodů 
Tygři:  13 bodů 
Kočky:  20 bodů 
Opice:  11 bodů 
Medvědi: 14 bodů 
 

      

 

Drak a Císař 
Vypadá to, že si Císař tábor Honšušu velmi oblíbil. Dostala se k němu totiž zvěst, že se v okolí tábora 
vyskytuje posvátný drak. Spatřit posvátného draka v Roce draka totiž nosí velké štěstí. A tak se Císař 
rozhodl, že tábor poctí opět svou návštěvou. Když ale dojel do tábora a řekl mistrům o drakovi, mistři 
se zasekli a začali se Císaři omlouvat. Posvátný drak, který byl spatřen, totiž nebyl pravým duchem 
roku, ale byl to pouze kostým draka, který se používá na slavnostech. Nezbední žáci jej vzali ze skladu 
a dělali si legraci z ostatních učňů i mistrů. Císař se ale na žáky nezlobil, když byl malý, tak si přál dělat 
stejné nezbednosti, jako tito učni. Proto jim uložil za trest pouze to, že při každé slavnosti budou oni 
těmi, kdo se budou starat o draka, když ho mají tak rádi.  
Když už se do tábora dostavil Císař, tak se mistři rozhodli, že je čas na další výcvik, aby císaři ukázali, 
jak se učni posunuli.  
Večer se znavení žáci před spaním opět posadili okolo starého mistra, který začal vyprávět další příběh 
– příběh o starém vojevůdci Hidetorovi Ichimonjim a jeho synech.  
Starý Hidetora se rozhodl, že vládu předá svým třem synům. Chtěl jim nejprve ukázat, že když budou 
pracovat spolu, dosáhnou lepších výsledků. A tak před nimi zlomil jeden šíp. A pak ukázal, že tři šípy 
už zlomit nedokáže. Jeho nejmladší syn mu řekl, že je to hloupost. Zlomil tři šípy o koleno a řekl svému 
otci, že je starý blázen jestli si myslí, že všichni tři synové budou spolupracovat a neválčit. Starý 
Hidetora se na něj rozhněval a vyhnal ho ze země. Vládu tedy předává svým dvěma nejstarším synům. 
 

Výcvik pokračuje 
Dopoledne měly děti za úkol v rámci hry jednotlivců získat co nejvíce samolepek od draků se 
zavázanýma očima. Draci hráli na různé hudební nástroje a děti je měly podle sluchu najít. Také jsme 
samuraje cvičili v nových dovednostech – od zápasů po etiketu. V odpoledních hodinách jsme 
pokračovali ve výukách a také jsme využili krásného počasí a navštívili jsme místní koupaliště. Po 
večeři a nástupu nás překvapila scénka a následná večerní hra, kdy se oddíly vydaly po okolí 
tábořiště a baterkou přivázanou na vyrobeném posvátném prutu hledaly stříbrné šípy. Výsledky se 
dozvíme následující den. 

 
 
  Co bude dnes? 
    Dnes se naši učni naučí, že hlídka není jen nuda a 
buzerace od jejich mistrů, ale že je to velmi důležité a 
kdyby hlídky nebyli, mohli by některé věci dopadnout 
mnohem hůř, než s nimi.  
Na druhé straně ve vyprávění mistra se starý Hidetora 
setká s realitou jeho rozhodnutí. Uvidí, jak se jeho 
synové, kteří získali moc nad rodem, zachovají vůči 
němu a jeho poddaným. 
 

 

Drby tety Nakaši 
Dnešní výlet na koupaliště nám poskytl nemalé 
množství nových informací. Již delší dobu jsme 
sledovali vývoj situace kolem Matěje Záleského 
a Týny J., dnešek nám ale přinesl rozuzlení. 
Bohužel však musíme konstatovat, že Matěj ve 
svém snažení neuspěl – snaží se snad Týna tvářit 
nedobytně? 
Dalším zlatým dolem na drby…fakta…je 
nadcházející ples. Z dobře ověřených zdrojů se 
nám doneslo, že se chystá Tom Kroužel pozvat 
Bambůču. Co na to Palička? 
Posledním zjištěním naší redakce je to, že 
Domča střídá holky jako ponožky. Zjištění je to 
bezesporu zajímavé, nejsme si bohužel jisti, co 
přesně to v Domčově případě vlastně znamená.   


