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Jirka Munk z rozhledny: „Vy jste dole tak malí!“. Tábornice pod rozhlednou: „Ty seš pořád stejně velkej“. 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně:  chleba s lučinou a bylinkami  
Svačina: zelenina 
Oběd: česnečka, kuřecí kari s rýží 
Svačina: meňoun 
Večeře: topinky na ohni s pomazánkou 
 
Počasí podle Afrikova obutí:  
Ráno bylo tak akorát na sandále. 
Dopoledne také, byť se Afrika přezul do 
uzavřené obuvi s fešnými ponožkami, aby 
šel dětem příkladem na celodenním 
výletu. Odpoledne a večer bylo tak akorát 
na sandále, což naštěstí už opět 
korespondovalo s Afrikovo obutím. 
 
V noci hlídali: Kočky 
 
Služba dne:  
Vedoucí dne: Honza 
Pravá ruka: Tom Kroužel 
Kuchyně: Bára, Sára, Honza, Kokos 
Topiči: Týna, Kudlanka, Pája 
Uklízecí četa: Jasmínka, Anička, Štěpán Č. 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
Žabáci:  43 bodů 
Hadi:  41 bodů 
Tygři:  34 bodů 
Kočky:  46 bodů 
Opice:  33 bodů 
Medvědi: 36 bodů 
 

 
 

      

 

Jednodenní výlet do Chrudimi 
Dnes jsme se s nejmladšími táborníky vypravili na dlouho očekávaný jednodenní 
výlet do Chrudimi. Naše cesta se ubírala na sever přes Sobětuchy. Po několika 
krátkých zastávkách jsme, zhruba po 1,5 h, dorazili do Chrudimi. Dětem byl dán 
2,5 hodinový rozchod, při kterém navštívily spoustu cukráren a hračkáren a 
zároveň vyplňovaly otázky týkající se historie a umění města Chrudim. S plnými 
bříšky a usměvavými tvářemi jsme se vydali na cestu zpět. Zpáteční cesta byla 
bezproblémová a vzdálenost tábor-Chrudim nebyla pro nejmladší žádným 
problémem. 
 Do tábora jsme dorazili včas, abychom si ještě odpoledne pohráli. Po večerním 
nástupu následoval již všem známý Tallhoferář, kterého moderoval Vladimír Červ, 
kde se táborníci snaží vyhrát co nejvíce Tallhoferových dolarů, které získají za 
správné odpovědi. Ze soutěže vzešli dva vítězové a to Martin B.  a Copánek. 
 

 
 

Co bude dnes? 
Dnes se v táboře samurajů objeví nová 
dívka. Toto půvabné stvoření upoutá 
pozornost jednoho z místních učňů a ten se 
pokusí získat její srdce.  
Večer pak starý mistr začne vyprávět nový 
příběh. Příběh o chudé vesnici, která je 
sužována strašlivými bandity. Příběh o tom, 
jak se vesničani pokusí získat pomoc 
samurajů v této zoufalé situaci.  
Bohužel se jim však povede sehnat jen sedm 
samurajů. A to, jestli pouhých 7 samurajů 
obstojí se dozvíme až v dalším vyprávění. 

Drby tety Nakaši 
Dvoudenní výlet přinesl další dávku čerstvých a 
šťavnatých informací. Prvním překvapením byla 
Krakenova posedlost Kukuřicí (nebo kukuřicí?). 
Kraken celou cestu pěl ódy na kukuřici 
v plechovce, poté na kukuřici na poli a i přes 
drobné upejpání předpokládáme, že mimo jeho 
zájem nestojí ani naše tábornice Kukuřice. 
Naneštěstí pro Krakena však dnes byla Kukuřice 
nucena z tábora odjet.   
Dále naší redakci nemohlo uniknout, jak 
dlouhou dobu spolu trávili ve stanu Bambůča a 
Tom Kroužel. Realita byla ovšem o něco méně 
pikantní, než bychom ocenili – Bambůča 
s Tomem totiž společně řešili Rubikovu kostku. 


