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SERVIS
Jaké bude počasí:
Pařák, hic a vedro. Ani větrák
nepomohl. Tak komentovala dnešní
počasí naše drahá kuchařka Léňa. Její
tvrzení bohužel nemohl nikdo ověřit,
neboť žádná jiná divize našeho tábora
větrákem nedisponuje. Nicméně lze
objektivně konstatovat, že podle
úrovně orosení vedoucích není toto
tvrzení nijak nadsazené.

CENA 20 TDA

Tábor v plném proudu
Táborové ráno bylo zahájeno tradičním budíčkem v podobě písničky, která naše
táborníky pozitivně naladila do prvního celého dne našeho tábora. Pozitivní vstávání
dnes nenarušily ani ranní ztráty, kdy si naši první trestanci společně zazpívali lidovku
„Šla Nanynka do zelí“. Proběhla také první bramboriáda. Bohužel ji nebylo možné
vyhodnotit a určit nejlepší tým, jelikož všechna pravidla nebyla správně pochopena.
Takže jsme ji pro tentokrát vzali spíše jako trénink na závod ve škrábání brambor,
který se bude konat příště. Děti už jsou také plně vybavení Galové. Obdrželi opasky
v barvě své vesnice a mohly tak dotvořit svůj kostým. A protože naše večerní nástupy
jsou slavnostní, bylo nutné vytvořit také pokřiky jednotlivých vesnic. A naposledy
malé zprávy z marodky. Zdravotník Tatarka a naše doktorka Léňa se v posledních
hodinách neustále trumfují, kolik již ošetřili pacientů. Nutno podotknout, že do
celkového počtu počítají také svá vlastní zranění, takže rodiče mohou být zcela klidní,
jelikož všechny svěřené ratolesti jsou zcela v pořádku 

Mňamky od veselých kuchařek:
Zítra ráno nás ke hrám posílí chléb se
sýrovou pomazánkou, v poledne pak
bude následovat rajská polévka a
rizoto s červenou řepou. Ke svačině si
dáme ovoce s rohlíkem a den
uzavřeme krupičnou kaši s kakaem
nebo skořicí.

Bodové stavy galských vesnic:
Gergovia: 5 b.
Tolosa: 2 b.
Alésie: 1 b.
Massalia: 3 b.
Avaricum: 4 b.

Dobrodružství Asterixe a Obelixe
Do naší Galské vesnice se vloudil římský špeh převlečený za Gala. Na vesničanech
podle vyloudil tajemství jejich velké síly. Vetřel se i do přízně Panoramixovi, který mu
dal napít kouzelného lektvaru. Říman posilněný lektvarem, než stačil kdokoliv
zasáhnout, unesl druida z vesnice do římské bašty. Asterix se vydal druida zachránit, i
když to znamenalo projít řadou římských hlídek.
V celotáborové hře družin se oddíly snažily dostat se do římského tábora. Hru na
principu běhacího lidského člověče nezlob se nejlépe zvládla vesnice Gergovia.
V běhu jsme pokračovali i v odpolední celotáborové hře jednotlivců. Naši táborníci se
v běžeckém závodu postavili svým soupeřům, stejně jako se postavil Asterix
slavnému běžci Merinosovi z Maratonu ve svém prvním z dvanácti úkolů. Nejrychlejší
běžci v jednotlivých věkových kategoriích byly Míša H., Vojta B., Tomáš B., Bambuča,
Marek D., Míša V., Verča K., Štěpa, Kořalkam, Pavel. F, Lukáš K., Červ

Služba dne:

Co nás čeká a nemine?

Láska sex a něžnosti

Huliman: Déňa
Pravá ruka: Červ
Topiči: Vojta Brož, Adam Mráček,
Eliška, Michal
Kuchyně: Agát, Dosty, Anička K.,
Václav H., Iva K.
Uklízeči: Naty, Adam Šustr, Zdeněk,
Jakub

Asterix
prokoukl
lest
svého
zdánlivého galského kamaráda
Caliguliminixe a vydal se vysvobodit
Panoramixe z tábora Římanů.

Úvodní den se nesl ve znamení vítání se.
Staré páry, nové páry, žádné páry. Kdo
s kým, bez koho, kvůli komu…? To vše se
snad během tábora brzy dozvíme.

Naši dvojku čeká druhý záludný úkol
od Caesara. Zda jeden z nich hodí
oštěpem
dále,
než
perský
oštěpařský mistr Kermes se dozvíme
během dnešního dne.

Bílé vlasy jako zaklínač si přivezl Pavel
Fejfar, důvod však zatím nevíme. Jistotou
je, že Pavel tu má mnoho obdivovatelek.

Bambuča: ,,Kde je Afrika? Nepřijde vám bez něj Pavouk takovej smutnej?“

