
 

Sobota 22/8/2020 Cena: 2000 thd 

Krtek při výuce map: „Jak můžete odhadnout vzdálenost?“ Ještěrka: „Podle kroků, dva naše jsou 
jako jeden lidský.“ 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně: vajíčková pomazánka, chléb 
Svačina: jablko, rohlík 
Oběd: pórková polévka, guláš, knédl 
Svačina: mrkvový salát 
Večeře: obložená bageta 
 
Počasí: Včera bylo vedro, dnes jsme se mu 
bránili vodou z potoka. 
 
V noci hlídali: Žabáci 
 
Služba dne:  
Vedoucí dne: Červ 
Pravá ruka: Bača 
Kuchyně: Žvejka, Bambůča, Emča, Tom 
Topiči: Nelča, Áďa, Martínek, Citrónek 
Uklízecí četa: Dan, Marek, Sovička 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
Žabáci:  32 bodů 
Hadi:  34 bodů 
Tygři:  24 bodů 
Kočky:  37 bodů 
Opice:  22 bodů 
Medvědi: 25 bodů 

 
 

      

 

Noční katastrofa 
Mladí učni, kteří tento večer měli hlídat, nebrali jejich práci moc vážně. Hlídající chlapec s dívkou si 
stěžovali, že do výcvikového tábora plných elitních mistrů se nikdo vloupat určitě nebude.  
Později k hlídající dvojici došla dívka, která měla oči jen a jen pro chlapce, který byl právě na hlídce. 
Po několika narážkách na mladý pár je dívka, která měla hlídat nechala spolu odejít, že bude hlídat 
sama. Ta si ale řekla, že dva lidé v táboře jsou určitě vzhůru, a proto sama zamhouřila oči.  
Jenže neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Zrovna v ten moment se oheň, který ohříval vodu ve 
sprše, rozšířil skrze jiskry na zásoby dřeva v umývárkách, kde se právě koupali dva mistři. Naštěstí si 
toho mistři všimli dříve, než už by bylo pro ně pozdě a stihli utéci. Následovalo velké pokárání hlídky 
a vysvětlení celému táboru, že hlídky nejsou jen kvůli hrozbám zvenčí, ale také kvůli katastrofám, které 
se mohou stát uvnitř.  
Večer pokračoval starý mistr Watashimasen ve vyprávění příběhu o starém Hidetoru Ichimonji a jeho 
synech. Starý vojevůdce se vrací na první hrad, který dal svému synu Tarovi. Jenže se nedočkal vřelého 
přivítání. Všichni občané začali uctívat jeho syna, místo jeho. Hidetorovi ženy museli klečet před ženy 
Tara. A jeho syn po něm chtěl písemné prohlášení, že se Taro má stát vůdcem rodu. Starého Hidetoru 
to rozčílilo, ale nemohl oponovat svému synu, neboť dal své slovo před ostatními rody. Podepsal 
prohlášení a rozhodl se, že se vydá za svým synem Jirem, že ten určitě k němu bude stále chovat úctu, 
a že se proti němu neobrátí stejně jako Taro. 

Výcvik pokračuje 
Dopoledne jsme se všichni přesunuli do lesa pod Rabštejn, kde se táborníci snažili uhasit oheň, stát 
se vodou a posbírat co nejvíce životů do svého týmu. Paralelně s tím probíhala výuka zdravovědy, 
která se využila hned v odpolední hře. Při ní dostal každý tým pět doplňovaček z oboru zdravovědy. 
Úkolem každého týmu bylo vyluštit je a pomocí tajenek se dostat na místa v blízkosti tábora, kde 
sesbírali části slibu. Nejtěžší část přišla až na závěr odpoledního programu. Celý oddíl si měl slib 
zapamatovat a po jednom slově přetlumočit v naprosto správném pořadí, aby se jim mohl stopnout 
čas. Všechny týmy si vedli naprosto skvěle, proto byly jejich výsledky těsné. Po předešlé noční hře 
všichni uvítali brzkou večerku, aby nabrali hromadu energie na zítřejší ples. Dalšímu výcviku ZDAR!  

 
 
  Co bude dnes? 
    Zítra bude pro učně odpočinkový den, 
protože je čekají poslední dva části příběhu 
o rodu Ichimonji.  
Starý Hidetora se nedočká vřelého přivítání 
u svého syna. A když dorazí na třetí hrad, 
čeká ho další nemilé překvapení.  
Rozruchu, který zde panuje kvůli těmto 
bojům mezi bratry, využije sousední 
vojevůdce Kurogame. Jak to ale dopadne 
s rodem Ichimonji se dozvíme až zítra.  

Drby tety Nakaši 
Mohlo by se zdát, že předvečer táborového plesu se 
naše rubrika zaplní více než kdy jindy. A je tomu tak. 
Máme plné kapsy skutečností. Máme plno nových i 
starých informací. Máme všeho dost. Ještě dnes se ale 
musíme mírnit, neb plesový, romantický speciál se na 
zítra chystá, a tak si ten nejlepší materiál šetříme. 
Ovšem, alespoň malý nástřel pro vás máme. Jednou 
z nejžhavějších informací dne je určitě fakt, že Marek 
Novotný pozval na ples Nelinku Špringerovou. Celá 
redakce je nadšena a přeje oběma (i dalším párům) na 
plese mnoho zdaru. Na konec dnešního článku 
uvedeme mírně znepokojující, ale zároveň milý fakt, 
že Týnka v krčme drbala při obědě (onen akt je 
zdokumentován) zraněného Michala po zádech. Kdo 
ví, zda to bylo za účelem útěchy od bolesti, či tím 
mířila jinam, třeba k pozvání na ples. Těšíme se, jak se 
zítra situace vyvine. Lásce zdar! 


