
 

Pondělí 24/8/2020 Cena: 2000 thd 

U táborového ohně při kruhu splněných přání: „Přál bych si neomezená data.“  
 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně: rohlík, marmeláda, čaj 
Svačina: banán 
Oběd: hrachová polévka, boloňské 
těstoviny 
Svačina: přesnídávka, piškoty 
Večeře: palačinky, marmeláda 
 
Počasí: Na mikinu moc, na triko málo. 
Prostě tak akorát. 
 
V noci hlídali: Tygři 
 
Služba dne:  
Vedoucí dne: Comp 
Pravá ruka: Matěj Záleský 
Kuchyně: Týna, Sysel, Marfuša, Culík 
Topiči: Šimon D. Miki, Chleba 
Uklízecí četa: Nela, Kuba K., Šemík 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
Žabáci:  43 bodů 
Hadi:  41 bodů 
Tygři:  34 bodů 
Kočky:  44 bodů 
Opice:  33 bodů 
Medvědi: 36 bodů 
 
 

     

 
 

Zkouška přežití 
Odpočaté učně po dlouhém vyprávění mistra, čekala velmi těžká zkouška přežití. Museli 10 dní vydržet 
sami v divočině. My jsme se zaměřili konkrétně na jednu trojici mladých učňů. Dva chlapci a jedna 
dívka seděli u ohně. Dva chlapci, očividně nachlazení, si jenom stěžovali, že ještě tři dny musí hladovět 
a mrznout. V ten moment se dívka zvedla a oběma chlapcům vynadala. Sedět na zadku a mrznout a 
hladovět podle ní není zkouška. Poslala jednoho chlapce pro dříví na zátop, druhého ulovit něco k jídlu 
a sama se vydala hledat bylinky, aby mohla vyléčit jejich „rýmičku“. Díky iniciativě této dívky se trojici 
povedlo nakonec složit zkoušku z přežití. Mistři nebyli nadšení z prvních 7 dnů, ale závěr jim to 
zachránil.  
 
Mistři ale mladé učně nešetří. Hned poté, co se vrátili ze zkoušky je čekal tvrdý výcvik. Poslední 
společný dril před individuálním tréninkem. Jeden z posledních kroků pro to, stát se samurajem. Mladí 
učni se všichni naučili mistrně zvládnout umění boje beze zbraně, umění boje s holí. Stali se 
vyrovnanými osobnostmi a zpevnili jak svoje tělo, tak i svou mysl. Stali se z nich vzorní samuraji, co ctí 
kodex bushido. A jejich um s lukem předčil veškeré očekávání. Na 50m každý z nich trefil střed terče. 
Mladí samuraji jsou už téměř připraveni na závěrečnou zkoušku.  

Poslední výcvik 
Po včerejší diskotéce nastal boj o přežití. Dopoledne proběhla hra jednotlivců, ve které museli 
táborníci získat co nejvíce životů a poté bojovat proti sobě, kde ztráceli právě zmíněné životy. Také 
bylo dopoledne obohaceno o bramboriádu, ve které se jako nejrychlejší škrabači ukázali opice. 
Během odpoledne pak proběhly poslední samurajské výuky, čímž byl výcvik samurajů zakončen.  . 
Souboj s holí, s lukem, beze zbraně, jógu a také základy chování v Japonsku. Teď už jen zbývá čekat, 
kdo všechno se odváží splnit závěrečnou zkoušku. Poté následovali cechy, kde si děti mohli vyrobit 
nejrůznější věci - výroba bonsaí, náramků z paracordu, japonských masek, zdobených květináčů či 
vějířů, korálkových náramků nebo origami. 
Večer byl zakončen táborákem, na kterém se provedl tradiční obřad stisknutých rukou, při kterém se 
plní nevyslovená přání. Vše zakončilo společné zpívání táborových písní. 
  

Co bude dnes? 
    Starší táborníci vyrazí na putování po Japonských 
stepích a plání. K večeru dorazí k prastarým hradům, 
kde rozbijí tábory a přečkají noc. 
Mladší táborníci budou mít za úkol v rámci dopolední 
hry najít svá tábořiště a do nich nasbírat, co nejvíce 
surovin.  
V odpoledních a večerních hodinách budou nabírat síly 
na jednodenní putováná, které je před nimi. Čeká je 
program SMS a tradiční táborové kino. 

 

Drby tety Nakaši 
Ples očividně pozitivně zapůsobil na budování 
vazeb mezi našimi táborníky. Prvním 
překvapením je vznikající vztah mezi Dračicí a 
Šímou Sedláčkem. Dále se nechala Ema K. 
slyšet, že o nikoho (a to ani po plese) nemá 
zájem. Ples také ukázal, že je očividně nemalý 
zájem o Elišku K. Mezi její nápadníky patří 
Michal Knoll a Kudlanka. Pokusí se to Michal 
uhrát na svou poraněnou nohu? A co Bača 
s Týnkou, jak se jejich lovestory vyvrbí?  
Nakonec máme další přírůstek mezi páry 
nejmladších. Na výuce samurajské etikety nám 
nemohlo uniknout, že Anička V. a Vojtík S. spolu 
až nápadně často nedávali pozor. Bohužel tak 
pravděpodobně nepostřehli důležité detaily 
servírování čaje, určitě ale potěšili naši redakci. 
 


