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SERVIS
Jaké bude počasí:
Konečně osvěžení! Po lehce dusném
ránu se v druhé půli dopoledne
přivalila mračna, jež nás záhy začala
zkrápět deštěm. Ten se následně
zvrhnul ve slušný liják, před kterým
jsme se museli na chvíli schovat.
Během odpoledne se déšť zcela utišil,
sluníčko zase vykouklo a my jsme si
mohli užívat svěžího letního večera.

Mňamky od veselých kuchařek:
Dnešní den jsme věnovali zdravé
výživě – snídaně byla ve znamení
pevných kostí (pomazánka z variací
sýrů, chléb), v poledne pak po
česnekové polévce přišlo na řadu
rizoto plné zeleniny a salát z červené
řepy. Odpolední ovocnou svačinku
pak doplnila večerní krupičná kaše
s Grankem nebo skořicí (dle výběru).

Bodové stavy galských vesnic:

Celý den v pláštěnkách
I přes deštivý den jsme soutěžili v různých střeleckých disciplínách, od házení
oštěpem přes střílení lukem až po několik druhů praku. Oblíbenou disciplínou se staly
zejména LARPové zbraně, jelikož si táborníci pomocí deodorantů a měkkých „nábojů“
místo na terče mohli vystřelit na vedoucí. Ti to ve zdraví přežili a mohli jsme se
přesunout k další části programu.
Tanečního večera s Archaixovou ženou se zúčastnilo překvapivé množství tanečníků a
tanečnic. Táborníci se s nadšením naučili dva základní galské tance a vůbec jim tedy
nevadilo, že nedošlo ke všemi žádané triskošce.
Na závěr bychom se chtěli omluvit za absenci fotogalerie, ale máme problémy
s internetovým připojením. Na řešení usilovně pracujeme a každý den pořizujeme
mnoho nových fotek.

Dobrodružství Asterixe a Obelixe
Poté, co se Asterix dostal přes římské hlídky, se opět setkal s uneseným
Panoramixem. Domluvili se, že se Asterix nechá dobrovolně Římany zajmout, aby
mohl být Panoramixovi nablízku. Společně pak vymysleli ďábelský plán. Panoramix
uvařil Římanům místo kouzelného lektvaru nápoj na růst vousů.
V celotáborové hře oddíly sháněly suroviny a vařily svůj první kouzelný lektvar. Ve hře
se nejlépe dařilo vesnici Tolosa.
Druhým úkolem z dvanácti, které musí Asterix a Obelix splnit, bylo hodit oštěpem dál
než Peršan Kermes. Ve střeleckých disciplínách si dnešní den nejlépe vedli: Ondra V.,
Michal H., Vojtěch B., Michal V., Bambůča, Vašek H., Einstein, Štěpa, Cibule, Pavel F.,
Zrzek, Červ, Lukáš K.

Láska, sex a něžnosti
Gergovia: 8 b.
Tolosa: 7 b.
Alésie: 3 b.
Massalia: 7 b.
Avaricum: 5 b.
Služba dne:
Huliman: Wendy
Pravá ruka: Honza G.
Topiči: Lukáš K., Sebastian, Marek,
Tomáš F.
Kuchyně: Kačka, Štěpa, Sarah,
Lukáš J., Karolína
Uklízeči: Peťa, Ondra V., Naty, Anna,
Vráťa

Co

nás

čeká

a

nemine?

V pořadí třetím úkolem pro Asterixe a
Obelixe je zápas proti Germánovi
Cilindrikovi. Dnes se dozvíme, zda se jim
nad malým Cilindrikem podařilo zvítězit.
Ve vesnici se mezitím vychytralý Říman
Chromák pokusí stát za pomoci
Aplusbejestixe jejím náčelníkem a vyzve
Majestatixe na souboj. Naneštěstí je
zrovna Panoramix zasažen Obelixovým
menhirem a není schopen uvařit
kouzelný nápoj. Jak tento problém
Obelix vyřeší, se dozvíme během
dnešního dne.

Po včerejším omylem nezveřejněném
článku v této rubrice přicházíme
s horkými novinkami. Einstein a Náťa
už nejsou sami, do hry se dostává
Dosty. O té jsme si ještě včera mysleli,
že letí za Kořalkou.
Jako gentleman se dnes projevil Adam
Mráček, který naší Veronice otvírá
dveře a opakuje jí, jak moc mu bude
chybět.
Který další pár zde bude zítra? To se již
brzy dozvíme. A možná se i dozvíme,
co se skrývá za blond vlasy Pavla
Fejfara.

Pavel Fejfar pár vteřin před tím, než byla programová vedoucí Mel při hře
zasažena oštěpem: ,,Já bych tam být tebou nestál.“

