
 

Čtvrtek 27/8/2020 Cena: 2000 thd 

Nadšený Kraken při startu šifrovací hry: „Tak já jdu na to!“ Na dotaz, jestli umí šifry: „Nó…ne“. 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně:  loupák, máslo 
Svačina: jablko 
Oběd: zeleninová polévka, zapékané 
těstoviny 
Svačina: jogurt, rohlík 
Večeře: krupicová kaše 
 
Počasí:  
Polojasno, vítr furt, občas trakače z nebe. 
 
V noci hlídali: Opice 
 
Služba dne: Zlatá 
Vedoucí dne: Zrzek  
Pravá ruka: Lucka V. 
Kuchyně: Anna, Barča, Copánek  
Topiči: Martin, Maty, Domča 
Uklízecí četa: Amálka, Štěpa, Nelča, Vojta 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
Žabáci:  48 bodů 
Hadi:  47 bodů 
Tygři:  36 bodů 
Kočky:  48 bodů 
Opice:  37 bodů 
Medvědi: 43 bodů 
 
 

 
 

 

      

 

Císařská básnířka 
Včera do tábora přijela návštěva. Krásná dívka, která se ubytovala u mistra Nakanapi. Tato 
dívka zaujala oko žáka Yoshiakiho. Rozhodl se pro to, že pro ni nasbírá luční kvítí a sepíše 
milostnou báseň. V jeho představách to ale vypadalo mnohem lépe, než následně ve 
skutečnosti.  

Chlapce naštěstí chytil mistr Nakanapi. Poté, co spatřil kytici a přečetl si báseň mu bylo 
jasné, o co chlapci jde. Vytkl mu, že dívka má alergii na pyl a že kytice by ji moc nepotěšila. 
Jeho neohrabané rýmy asi také ne, protože je to Císařská básnířka. Poníženého chlapce 
poslal mistr raději cvičit boj, protože básník z něho očividně nebude.  

 

Večer se opět žáci sešli okolo starého mistra Watashimasena, který začal poslední, třetí 
příběh. Příběh o vesnici, která je sužována bandity a proto se vesničané rozhodli, že najmou 
samuraje.  

Nejprve se jim moc nedařilo, ale jakmile se jim podařilo sehnat prvního samuraje. Kambeie, 
následovali další. Vesnice má dobré vyhlídky na to, aby se jim podařilo bandity odrazit. Ale 
čeká je ještě spousta práce na obraně vesnice.  

Bububu vybika 
Včerejší den byl, mimo celotáborové hry, plně nabit. Dopolední programem, 
mimo CTH, se stala již všem známá a oblíbená vybíjená. Souboj probíhal mezi 
týmem Koček a Opic, kde po dlouhém zápasu zvítězily Opice. Co se týká večerního 
programu, tak ten byl vyplněn noční stezskou odvahy, při které tuhnula krev 
v žilách nejen táborníkům. Všichni zúčastnění nakonec stezkou prošli bez újmy a 
naopak posílili svoji schopnosti čelit strachu, což velmi oceňujeme. 
 

 
 Co bude dnes? 

Dnes si již mladí samurajové odpočinou. Jejich 
výcvik se chýlí ke konci. Ale příběh, který vypráví 
mistr ještě zdaleka ne. Vesničani se připravují na 
závěrečnou bitvu, kterou svedou s bandity.  
Připravují naostřené bambusy, vykopávají 
příkopy, cvičí se v boji. Jestli se jim to ale daří a 
jak k tomu přistupují ostatní samurajové se 
teprve dozvíme.  

 

Drby tety Nakaši 
Krakenův příběh má nečekané 
pokračování. Poté, co tábor opustila 
Kukuřice, se Kraken velmi rychle 
adaptoval. Svůj zájem se rozhodl směrovat 
na Nelu K. – pokouší se k ní najít cestu skrz 
její velkou zálibu – Rubikovu kostku. 
Kraken ale není jediný, kdo oplakal odjezd 
Kukuřice. Slzičku uronili i Tom Kroužel, 
Kudlanka nebo Kokos. 
Dále dnešní stezka odvahy jenom potvrdila 
to, co jsme si už dávno mysleli. Šíma 
Sedláček šel ve dvojici s Dračicí, čímž jen 
potvrdil naše dřívější domněnky.  


