
 

Pátek 28/8/2020 Cena: 2000 thd 

Motivační dopis na samurajskou zkoušku: „Chci se stát samurajem, protože jsem borec!“ 

Ve zkratce 
 
Jídelníček: 
Snídaně:  Vajíčková pomazánka, chléb, čaj 
Svačina: ovoce 
Oběd: ovocné knedlíky 
Svačina: zelenina 
Večeře: buřt-guláš 
 
Počasí: Ani vedro, ani zima, deště by se 
v mraku nedořezal, večer masivní 
přeháňky. 
 
V noci hlídali: Medvědi 
 
Služba dne:  
Vedoucí dne: Štěpa 
Pravá ruka: Anet 
Kuchyně: Kiki, Miloš, Kraken 
Topiči: Míra, Mára, JJ, Jiřík 
Uklízecí četa: Dračice, Šíma 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 

Nechte se překvapit       
 
Konec tábora: 
Tábor končí v sobotu 29.8.2020 v 11 
hodin. Příjezd do tábora autem je možný. 
Autobus odjíždí dle jízdního řádu na webu 
www.sptlomnice.cz 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

      

Přípravy na závěrečnou bitvu  
Včera se starý mistr rozpovídal tak moc, že mluvil celý den a nebyl k zastavení. Příběh o 
sedmi samurajích zaujal všechny žáky natolik, že si ani nevšimli, že se slunce k západu 
naklání a ve větvích ptáci už půjdou spát.  

Samurajové pod vedením Kambeie dorazili do vesničky, která snad ani neměla jméno. 
Všichni samurajové začali okamžitě spolu s vesničany chystat vesnici na útok. Musela se 
zatopit rýžová pole, opevnit uličky mezi domy a tím vytvořit přirozenou hradbu. Vykopat 
příkopy a připravit pasti na bandity. Bohužel bylo ale nutné obětovat domy na druhé 
straně řeky, protože ty by se ubránit nemohlo povést. Proto bylo nutno je spálit, aby je 
nevyužili bandité.  

Poté napadne Kyuzo, že by mohli zkusit bandity v noci přepadnout a zapálit jim sklad. 
Protože kdyby měli rovnou čelit přímému útoku, neměli by šanci. Proto se v noci připlížila 
k táboru banditů sedmičlenná skupinka tvořená jak vesničany, tak samuraji. Povedlo se 
jim pár banditů poslat k zvířecím bůžkům a dokonce i zapálit sklad. Bohužel však jeden 
vesničan byl zasažen šípem jednoho z banditů a padl.  

Špagetové inženýrství 
Včerejší den jsme jako vždy, zahájili nástupem a bodováním stanů. Potom 
proběhla scénka k CTHD a děti odešly na hru. V dopolední hře prověřily své 
stavitelské dovednosti a stavěly mini opevněná města ze špaget.  
Následoval oběd a odpolední klid. Spousta táborníků však využila volný čas pro 
přípravu na večerní samurajské zkoušky. Odpoledne proběhla poslední hra  CTHD 
která definitivně rozhodla o celkovém pořadí týmů. Po večerním nástupu složila 
další skupina mladých učňů svou zkoušku a zařadila se tak do řad císařských 
samurajů.   
 
 

 
 

Co bude dnes? 
Dnes nás čeká velká závěrečná bitva. Bandité si 
nenechají líbit noční přepad od vesničanů a 
započnou své velké tažení proti vesnici.  
Jestli se ale sedm samurajů spolu s vesničany 
ubrání je ve hvězdách.  
Připraveni jsou dobře, ale stále čelí přesile a je 
jich pouze sedm cvičených bojovníků a pár 
desítek neohrabaných vesničanů.  

 

 

Drby tety Nakaši 
Naše redakce hrdě představuje 

multimediální podobu naší rubriky. 
 

 
 

http://www.sptlomnice.cz/

