
 

Neděle 23/8/2020 Cena: 2000 thd 

Při vybíjené: „Jestli řekneš, jak se jmenuješ, tak tě ušetříme.“ 

Matyáš: „Bijte do Matyáše.“ 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně: lupínky s mlékem 
Svačina: zelenina 
Oběd: dýňový krém, opečený salám 
s bramborem 
Svačina: jogurt, rohlajs 
Večeře: nudle s mákem 
 
Počasí:  
Dnešní den započal lehkým a nenápadným 
vedrem. Vedoucím se rosila čela. Během 
dne ovšem vedro eskalovalo nade všechny 
meze, a začala se rosit čela i táborníkům. 
Večer jsme dosáhli nového milníku, kdy se 
začalo rosit i dřevo v kamnech. 
 
V noci hlídali: Hadi 
 
Služba dne:  
Vedoucí dne: Dolík 
Pravá ruka: Eliška 
Kuchyně: Elka, Vinie, Lída, Ještěrka 
Topiči: Kuba, Vojta, Vojta 
Uklízecí četa: Ema, Michal, Kryštof, Léňa 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
Žabáci:  43 bodů 
Hadi:  41 bodů 
Tygři:  34 bodů 
Kočky:  44 bodů 
Opice:  33 bodů 
Medvědi: 36 bodů 

 
 

      

 

Konec rodu Ichimonji 
Včera jsme si od starého mistra vyslechli, jak skončil rod Ichimonji.  
Hidetora, který šel za svým druhým synem se setkal se stejným zklamáním, jaké ho čekalo u syna 
prvního. Rozhodl se proto, že se svou družinou obsadí Třetí hrad, který původně měl dostat vyděděný 
Saburo. Nedlouho poté, co se na hradu usídlil, se před hradem srotili spojené armády Jira a Tara. Tito 
dva bratři se chtěli otce zbavit nadobro.  
Lady Kaede, žena Tara, projevila náklonost k Jirovi a chtěla po něm, aby svého bratra zabil a vzal si za 
ženu ji. Jiro nejprve chvilku odolával, ale přeci jen nakonec pro lady Kaede svého bratra zabil. Zabil ho 
tak, aby to vypadalo, že padl v boji proti služebníkovi Hidetory.  
Starému Hidotoru se podařilo s pomocí svého třetího syna Sabura a jeho společnice Tango.  
 
Toho, že se bratři zabíjí a bojují mezi sebou využívá Kurogame, který dostal informace od Sabura 
ohledně všech hradů. Saburo odvádí svého otce ze země a nabízí mu, že může svá léta dožít v jeho 
domku společně s ním a Yui.  
Mezitím se udála bitva mezi Kurogamem a Jirem, kde Jiro padl a lady Kaede padla do náruče 
Kurogameho. Celou dobu totiž toužila po tom zničit rod Ichimonji a pomstít se Hidetorovi za to, že 
během svých válečných tažení vypálil její rodnou vesnici a jeho muži zavraždili její rodinu.  

Plesáme, fotíme, tančíme 
Dopoledne se neslo v duchu velké bitvy o hrady rodu Ichimonji. Táborníci měli za úkol rozdělit své 
oddíly na poloviny, jednu vyslat do útoku na hrady ostatních týmů a druhou pověřit obranou vlastní 
pevnosti. V dobyvatelském snažení dopadl nejlépe oddíl Tygrů. 
Po poledním klidu čekalo tábor Honšušu focení. Krátce po zvěčnění mladých samurajů následovalo 
završení příběhu rodu Ichimonji. V závěrečné scénce jsme mohli vidět zrádnou Lady Kaede, které se 
nakonec povedlo proti sobě poštvat Hidetorovy syny Tara a Jira. V odpolední hře bylo úkolem oddílů 
osvobodit svou Lady Kaede ze zajetí svých soupěřů. V této hře se nejlépe zorientovali Medvědi. 
Ve volných chvílích se oddíly věnovaly nácviku vystoupení na večerní ples. Oddíly secvičovaly svá 
čísla na náměty známých hudebních klipů. Soudě podle mohutného potlesku, který jen těsně 
nezbořil naši krčmu, se zahájení plesu vyvedlo na výbornou. Přežije krčma i diskotéku? 
 
  

Co bude dnes? 
    Dnes žáky čeká těžký výcvik. Minulý den odpočívali u 
povídání starého mistra, takže dnes je čeká zkouška 
přežití. Jejich úkolem bude 10 dní vydržet sami 
v divočině. Jak se s tím žáci poperou je zatím ve 
hvězdách.  
Mistři ale žáky nešetří. Po zkoušce nebude následovat 
zasloužený odpočinek, ale výcvik samurajských 
dovedností.   

 

Drby tety Nakaši 
Mohlo by se zdát, že na dnešním plese se najde 
milion a jeden podnětů k psaní. Žel je to ještě 
slabší, než se zdá. Separace dam od chlapců je 
silná. Tom Kroužel byl viděn, jak v přítmí mimo 
světla diskotéky, rozmlouvá s Kukuřicí. Držíme 
jim palce, ale Tom je žádaná partie, a přitom si 
asi sám myslí na Bambůču. 
V pozdních hodinách se ukázalo, že ploužáky se 
tančí podle pravidel. Kluci musí tančit 
vyrovnané počty tanců se všemi dívkami a dívky 
zase nesmí odmítat tanečníky. Poslední ploužák 
se nesl ve skupinovém duchu. Skupina 
nejstarších se společně objímala a tančila do 
rytmu písně od Oasis. Můžeme jen hádat, co za 
páry se nám z tohoto útvaru vyseparuje.  
Zůstáváme ostražití a vy zůstaňte s námi! 
 


