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CENA 20 TDA

SERVIS

Velké finále

Jaké bude počasí:
Počasí nás ke konci dne trošku
překvapilo. Při závěrečném vyhlášení
krapet mrholilo, jak poznamenal
Obelix. Nebe nám padalo na hlavu,
ale naštěstí nespadlo. Nezbývá nám
než doufat, že nás zítra čeká dobré…

Mňamky od veselých kuchařek:
Poslední táborové ráno začneme
čajem, toustíky se šunkou a Eidamem
nebo cornflaky s mlékem. Obědy si
naši táborníci vychutnají již od svých
maminek v pohodlí domova.

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

Dobrodružství Asterixe a Obelixe
Putování našich přátel bylo ukončeno příběhem v Británii. I přesto, že se Asterixovi
ani Obelixovi nepodařilo sud s kouzelným lektvarem dopravid do poslední vesnice,
která zdorovala římské okupaci, vymysleli lest, díky které Angličané porazili římany i
bez kouzelného lektvaru.
Před posledním úkolem se setkali Asterix a Obelix se zbylými obyvateli vesnice, kteří
za nimi přijeli do Říma. V cirku pak celá vesnice porazila všechny ceaserovy gladiátory
a splnili tak všech dvanáct úkolů.

31 b.
41 b.
37 b.
43 b.
30 b.

Co nás čeká a nemine?

Služba dne:

Dnes máme na programu
velmi smutnou záležitost. Po
krásných dvou týdnech
našeho Galského putování
jsme nuceni zabalit si
všechny
své
výrobky,
odměny i nadšení a navrátit
se do svých domovů.

Huliman: Mel
Pravá ruka: Misha
Topiči: Tatarka a Comp
Kuchyň: Móňa a Táňa
Uklízeči: Pavouk, Afrika a spol.
Své vzkazy můžete zasílat i na náš
e-mail: lidehvozdu@sptlomnice.net
Fotogalerie:
http://jirkaafrika.rajce.idnes.cz

Dnes byl velmi krušný den. Na pouhých 24 hodin jsme toho stihli opravdu hodně.
S marody jsme absolvovali kontrolu na chirurgii, kde vše dobře dopadlo a Týnka
odcházela již bez sádry. Vyvrcholily i celotáborové soutěže – ve vybíjené družin
nekompromisně zvítězila Alésia, tým zelených. V ping pongu pak Zdeněk Peter svedl
litý boj s Adamem Mráčkem, nakonec však v souboji podlehl a pogratuloval vítězi.
I marodka má svého vítěze v počtu ošetřených dětí. Vítězství si užívá naše Léňa, která
obdržela diplom a ošetření zdarma od poraženého Tatarky. Programem pro dnešní
noc je v tuto chvíli již znějící ladné tóny hudby pod taktovkou Déni, nikoli Trubadixe.
Kolem druhé ráno je triskoška v plném proudu a nehodlá jen tak skončit. Tímto by se
chtěla naše redakce rozloučit, poděkovat za 14 denní odebírání našich listů a těšíme
se na setkání následující rok.

Doufáme, že se se všemi za
rok opět shledáme při
dalších nástrahách pro nás
doposud neznámých.

Láska, sex a něžnosti
Quick tentokrát vyrazil do města na závěrečný
nákup. Po svém návratu referoval, že ve městě
žádné techtle ani mechtle neprobíhaly. Proto
tentokrát od našeho důvěryhodného zdroje žádné
informace
do
této
rubriky
nepřibyly.
Aférka z vlaku, která proběhla na dvou-denním
výletu mezi Martinem Gorou a Naty zjevně stále
pokračuje. I poslední den pokračuje jejich táborová
láska. Dnes totiž byli zastiženi v láskyplném objetí ve
stanu.
Hromada starších táborníků však zažívá těžké chvíle
loučení při poslední diskotéce tohoto tábora. V
sobotu bohužel čeká loučení. Některé pouze do
prvního srazu, jiné i na celý rok…

Tajné komando na kradení vlajky: „Tatarko zradils!“
„Já nezradil, já jsem jenom zaspal“ brání se Tatarka

