16. SRPNA 2014 – SOBOTA

SERVIS
Jaké bude počasí:
Ranní počasí bylo značně zamračené,
až jsme si říkali, že na celodenním
výletu pláštěnky nesundáme. Naštěstí
se během dopoledne mraky
rozehnaly a téměř celý den jsme si
užívali sluníčka. Před večeří se sice
přihnal krátký deštík, ale před
večerkou jsme již mohli pozorovat
krásný západ slunce.

Mňamky od veselých kuchařek:
Pro mlsné jazýčky příjde šťastné
probuzení marmeládou. Po dlouhých
namáhavých dnech všichni
potřebujeme nabrat síly, tak se
zahřejeme květákovou polévkou a
zasytíme masovími výpečky
se špenátem a bramborama. Večeře
bude ale delikátní příprava na
slavnostní večer a to v podobě
těstovinového salátu.

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

19 b.
22 b.
15 b.
18 b.
17 b.

Služba dne:
Huliman: Pavouk
Pravá ruka: Agáta
Topiči: Červ, Dosty, Kuba, Vojta,
Vašek
Kuchyň: Náťa, Iva, Anička, Adam M.
Uklízeči: Zdeněk, Eliška, Adam S.,
Michal

CENA 20 TDA

Dobrodružství Asterixe a Obelixe
Panoramixovi se zlomil jeho zlatý srp, vzácné zboží, které vyrábí jen jediný člověk na
světě, a to Amerix v Luthecii. Protože se druid bál jít sám přes les do Luthecie, aby ho
nepřepadli Římani, vydal se místo něj pro srp Asterix a Obelix. O putování našich
vesnic pro zlatý srp se dozvíte v přiložených hlášení o výletech.

Petrachtace
Gergovia
Ještě před vydáním se na naši cestu do daleké Lutécie jsme narazili na problém s
nedostatkem kotlíků, který byl záhy vyřešen štědrým Majestatixem, jenž nám se
štědrostí jemu vlastní zapůjčil jeden ze své privátní sbírky. Cesta šla hladce a bez
většího zaváhání jsme se dostali na místo určení, tedy na Kočičí hrádek. Tam jsme si
uvařili pořádnou porci bramborové polévky. Cestou zpátky se nám podařilo jít
zkratkou, tedy delší cestou a horším terénem, ale nenechali jsme se touto nesnází
nijak rozhodit a v pořádku jsme dorazili do tábora.
Tolosa
V ranních hodinách jsme vyrazili do místní vesnice Čejkovic, kde jsme se snažili získat
informace o lokaci Asterixe a Obelixe. Místní však nebyli příliš nápomocní, tak jsme se
vydali do nedalekého lesního ostrůvku připravit polévku. Mladí galové mezitím
vytvořili cestovní deník a sehnali zlatý srp pro našeho druida, a poté se vydali zpět k
tábořišti.
Alésia
Dnes jsme jako tým Alésia vyrazili na petrachtaci. Za úkol jsme měli vyrobit zlatý srp,
který jsme ale nechali na později a místo toho jsme po vyluštění šifry vyrazili na
Rabštejn. Jelikož petrachtace obsahuje i povinnost uvařit si oběd, po dlouhém
domlouvání jsme konečně dovařili bramboračku. Nakonec jsme i po nákupech v
Rabštejnce došli do tábora jako první!!!
Massalia
Ránem 15. srpna započala naše výprava do vzdálené Lutécie, která byla vyhlášena
naším drahým náčelníkem. Nejprve jsme se řádně vybavili na cestu a vyrazili jsme
směrem k malé vesničce jménem Sobětuchy. V tamním obchůdku jsme se občerstvili
a pokračovali jsme do další vesničky, do Stolan. Za touto vískou nás čekal náš cíl.
Oběd jsme si připravili sami, výsledná bramboračka byla skvělá a dokonce zbyla na
všechny! Cestou zpátky do tábora jsme splnili úkol - vyrobili jsme zlatý srp pro Druida.
Na zpáteční cestě jsme se potkali s oddílem zelených a společně jsme dorazili do
tábora.
Avaricum
V dopoledních hodinách, po rozluštění šifry, jsme se vydali na rozhlednu Bára. Po půl
kilometru nás čekala první překážka - prudký sešup. Když jsme vpořádku sešli dolů,
pokračovali jsme dál. Zanedlouho přišla mnohonásobně obtížnější překážka, což
představoval prudký, skoro kilometr dlouhý, výšlap. Nakonec jsme po dlouhé cestě
došli na místo určení - rozhledna Bára. Tam jsme si uvařili bramboračku na ohni,
vyrobili nový zlatý srp pro Panoramixe a vesele vyrazili zpět do tábořiště.

Své vzkazy můžete zasílat i na náš
Sebastian při petrachtaci: „Co je to ten srp?“ Wendy: „Taková malá kosa na sekání.“
e-mail: lidehvozdu@sptlomnice.net

Sebastian: „To taky nevím co je, my máme v Německu sekačky.“

Fotogalerie:

