
 

Úterý 25/8/2020 Cena: 2000 thd 

Pan doktor při prohlídce 13ti leté tábornice na zdravotnici Káťu (21): „Vy jste její matka?“ 
 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně: Wafle s jogurtem 
Svačina: Jablko 
Oběd: Chléb s paštikou 
Svačina: Sušenka 
Večeře: Vepřové s americkými 
bramborami 
 
Počasí:  
Dnes bylo polojasno. To se mimo jiné 
pozná tak, že si Nikča neustále svléká a 
obléká teplé oblečení. Dalo by se tedy říci, 
že v průměru je jako princezna Koloběžka 
I. Oblečená i neoblečená. 
 
V noci hlídali: dobrovolníci 
 
Služba dne:  
Vedoucí dne: Einstein 
Pravá ruka: Martin 
Kuchyně: Einstein 
Topiči: Boris 
Uklízecí četa: Rychlostňákův brácha 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
Žabáci:  43 bodů 
Hadi:  41 bodů 
Tygři:  34 bodů 
Kočky:  44 bodů 
Opice:  33 bodů 
Medvědi: 36 bodů 

 
 

      

 

Život v horách 
Poté co byl Hidetora zachráněn od svých starších synů, vydal se s nejmladším synem Saburem a jeho 
věrnou společnicí Tango do hor. Zde se ukryjí do doby, než války o moc pominou. Poté co našli vhodné 
místo, tak rozdělali tábor, rozdělili si hlídky a uložili se ke spánku. 
Naši mladí učňové dostali také za úkol postavit tábor. V lese byli podrobeni úkolu, při kterém museli 
zabrat tábořiště a do něj poté donést vodu, dřevo a jídlo. Během toho ovšem museli dávat pozor na 
další lidi, kteří by se mohli pokusit obsadit získaný tábor, včetně všech surovin nastřádaných uvnitř. 

Odchod na dvoudenní výlet a SMS 
Dnešní den se náš výcvikový tábor rozdělil na dvě poloviny. Nejstarší táborníci se během dopoledne 
vypravili na dvoudenní výlet. Mladší polovina tábora se vypravila do lesa na hru, aby se nejstarší 
mohli v klidu zabalit a vyrazit. Hlavní náplní dne v tábořišti pak bylo SMS – sprcha, mýdlo, šampón. 
Všichni táborníci, kteří zde zůstali tak prošli očistnou koupelí. Mimo jiné bylo na programu také hraní 
nejrůznějších her. Nejvíce se ujala vybíjená, kterou hráli děti téměř celé odpoledne. Část dětí se také 
vydala do lesa stavět domečky z přírodních materiálů. Ti kterým se nechtělo běhat ani stavět 
domečky se pak v krčmě věnovali výrobě japonských ozdobných náramků. 
  

 
Co bude dnes? 

Starší táborníci pokračují ve svém 
dvoudenním putováni. Po včerejším 
programu SMS čerstvě vykoupaní mladší a 
nejmladší táborníci vyráží na celodenní výlet 
do Chrudimi. 

 

Drby tety Nakaši 
 
Dnešní odchod na dvoudenní výlet nám odhalil 
některé nové páry. Šíma S. věnoval nebývalou 
pozornost Dračici, se kterou se až příliš nápadně 
bavil během klání ve vybíjené. Dokonce se k naší 
redakci dostalo, že během dopolední hry, kterou 
hráli pouze mladší zástupci z řad našich táborníků, 
byl již zmíněný pár spatřen, jak se drží za ruce. 
K posunu také došlo ve vztahu Emičky K. 
k chlapcům našeho tábora. Po výměně cenných 
informací jsme se dozvěděli, že by nakonec měla 
zájem o Víťu V. Naši reportéři jsou však nasazeni i 
v poli ve skupinách nejstarších a starších a sbírají 
pro nás cenné informace, kterými vás budeme 
moci obohatit v následujících dnech. Stejně jako 
naši čtenáři, naše redakce natěšeně čeká na nové 
potenciální páry, které výlet nejstarších přinese. 


