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SERVIS
Jaké bude počasí:
Dnes jsme se probudili do rána
zalitého sluncem, plného švitořících
ptáčků, poletujících motýlů a kvičících
divočáků. Po obědě začalo trochu
pršet a následně o něco víc. Takže
jsme zažehli kamna, abychom mohli
naše táborníky usušit, když se k tomu
sluníčko nemělo. Naštěstí k večeru
déšť ustal, takže načančané účesy
táborníků byly v bezpečí.

Mňamky od veselých kuchařek:
Po ránu bude na naše táborníky čekat
chlebík s máslem a marmeládou nebo
cornflaky a čaj, k obědu se pak
mohou těšit na zeleninovou polévku
a čočku na kyselo s párkem a
okurkou. Jablkem se zasytíme než
přijde všemi očekávaná večeře –
boloňské špagety sypané sýrem.

Bodové stavy galských vesnic:
Gergovia:
Tolosa:
Alésia:
Massalia:
Avaricum:

18 b.
18 b.
10 b.
16 b.
13 b.

Bufet otevřen
Dnešního dne jsme vyslyšeli zbožná přání táborníků a otevřeli jsme bufet. Naši
válečníci zřejmě již domlsali dobroty z domova, jelikož bufet vzali útokem a málem
snědli i prodávající – Wendy a Žáňu. Zásobovač Quick musel ještě tentýž den dojet
pro nové zásoby, aby naši Galové nestrádali.
Jelikož jsou táborníci nadprůměrně hodní, rozhodli jsme se navíc, že jim uděláme
radost, a uspořádali jsme pro ně právě probíhající první triskošku. O jejím průběhu
vás budeme jistě informovat v zítřejší nejčtenější rubrice „Láska, sex a něžnosti“.
Nadšení dětí neznalo mezí a okamžitě se vrhli do umývárek a sprch. Ale i ty
nejrychlejší předběhl v přípravách nejstarší obyvatel vesnice, Archaix.

Dobrodružství Asterixe a Obelixe
Čtvrtým úkolem pro Asterixe a Obelixe bylo přeplavat přes ostrov kněžek rozkoše.
Kněžky se snažily přesvědčit oba naše hrdiny, aby s nimi na ostrově zůstali navždy.
Když Obelix zjistil, že na ostrově nejsou žádní kňouři, rozhodl se okamžitě odejít. Přes
rameno si hodil i Asterixe, který omámen nektarem a ambrozií, nehodlal ostrov
opustit. Čtvrtý úkol byl tedy splněn.
V etapě jednotlivců se nejlépe dařilo: Ivě K., Pavle K., Vojtovi B., Michalovi V., Tomáši
F., Vaškovi H., Štěpě, Vojtovi N., Bořkovi, Adélce V., Červovi a Lukášovi K.
V Římě pokračovala naše mise záchrany Trubadixe ze zajetí v Koloseu. Asterix a Obelix
se pustili do gladiátorského výcviku. Vycvičení gladiátoři však neměli proti našim
silným Galům šanci. Nakonec se podařilo našeho Trubadixe zachránit a všichni tři se
společně vrátili do Galie.
Při osvobozování Trubadixe v aréně gladiátorů se nejvíce dařilo vesnici Alésia.

Co nás čeká a nemine?

Služba dne:
Huliman: Krtek
Pravá ruka: Dolík
Topiči: Einstein, Krysa, Kořalka, Kuky
Kuchyně: Bambůča, Lukáš, Alík,
Natálka
Uklízeči: Kirké, Klíště, Adélka, Matěj

Dnes čeká Asterixe a Obelixe náročný
den. Plní hned dva úkoly pro Caesara.
Prvním z nich je snést nesnesitelný
pohled egyptského kouzelníka Irise.
Zajímalo by nás, kolik z táborníků Iris
promění ve zvíře či jiné potvory.
Druhým úkolem je sníst všechno jídlo
připravené šéfkuchařem titánů. Jaká
jídla Marekempinx připraví a zda
zvládne Obelix všechno sníst, se
dozvíme zítra.

Láska, sex a něžnosti
V těchto chvílích probíhá párování ve
velkém, jelikož končinami naší galské
vesnice znějí libé zvuky hudby. Táborníci a
tábornice se tak společně vlní v jejich
tónech.
Románek Veroniky a Adama stále
pokračuje. I dnes byli viděni, jak se spolu
vodí po tábořišti za ruce, jedí z jednoho
ešusu.
Pavlovi bílé vlasy naopak zřejmě působí
jako lákadlo na tanečnice. Nalezne svoji
favoritku?

„A jak tě ta nová kuchařka na nádraží pozná“, zeptal se Tatarka Quicka.
„Tak já pojedu jako Asterix“ odvětil Quick.

