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Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
ke snídani naservíruje čerstvý
chléb s marmeládou, bílou
kávu a čaj, k obědu pak uzená
polévka a boloňské těstoviny a
limitovanou verzi játrové
omáčky s rýží, snad při troše
štěstí i s knedlíčkem, ke
svačině rohlík a k večeři chléb
s rybičkovou pomazánkou.

Jaké bylo počasí

Celý den bylo teplíčko a
slunečno,
hrozivé
mraky
přesto celý den pluly nízko nad
krajinou. Mohli jsme se tak
cachtat ve vodě a navštívit
koupaliště.

Bodový stav národů

1. I. Angličané
2. IV. Němci
3. II. Poláci
4. III. Bělorusové
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121
109

Služba a hlídka dne:

Pečení hadi! Operovaný Plavec!

Prasácké komando! Zrádkyně Magi! Nová Siréna!

Včera ráno nám sice odjela Panchelka, ale okamžitě jsme se dočkali
náhrady. K Láďovi do kuchyně přijela na pomoc Siréna, která má svou
přezdívku po bývalé kuchařce z dob Nové Vsi. Ta tu s námi zůstane
až do konce tábora. Včera též proběhl další Titanic – tentokrát se do
vody ponořoval Spýdy a Endi, kteří nevstali. „Zaspal jsem, protože se
mi zdál sen, jak mě máma doma potulí“, vysvětlil Endi. Se zpožděním,
ale přece, vyrazilo před obědem auto se Žábou a Plavcem do
chrudimské nemocnice. Tam proběhla operace plavcova palce, který
se dočkal plastiky nehtového lůžka. „V Boleslavi na to čekám rok a na táboře je to hned,“ liboval si zachráněný Plavec. Plavec též
svěřil našemu listu tajnou informaci, jak donutil Bolta uklízet: „Zabavil jsem mu mobil než si uklidí a bylo uklizeno hned.“ Bolt se
zřejmě obával, že přijde o svůj každodenní hovor s Bohyní Slunce. Chatička číslo pět tak byla
uklizena v cuku letu a získala za deset bodů Helgu.
Pančelka byla odvezena se smutkem na vlak a stejným
autem byla přivezena Siréna, která je cennou a vítanou
posilou v naší táborové kuchyni, a ihned se dala
s Láďou do přípravy jater. „Honí mě víc než Labuš
loni“, okomentovala Láďa posilu. Včera večer nás
čekala další novinka: pečení hadů. Hadi namotaní na
klaccích byli opékáni naslano i nasladko, s paprikou, kmínem nebo cukrem a paprikou. "Nejlepší
kombinace je sůl, paprika a cukr!", liboval si pekař Goryla. Nejlepším pekařem se ovšem ukázal Rychlík. A následovalo tradiční
opékání topinek a mazání různými směsmi. „Tahle zeleninová směs s mletým masem chutná úplně stejně jako ta boloňská omáčka na
špagety,“ prohlašoval Jezdec, jako by věděl, že byla před chvílí vytažena z mrazáku, kde dlela již od dob podávání špaget. Magi včera
ze zcela neznámých důvodů šlohla táborovou vlajku ze stožáru. Redakci se doneslo, že za ní přijel nějaký chlapec, který se schovává
v lese. Nějaký muž byl pak skutečně před noční hrou spatřen mezi kadibudkami a Maništěm.
Snad Lukito z druhého turnusu. Nebo Drak? Nyní již víme, že to byl Drak. Včerejší dopolední
hra Závod pingpongových vorů nás donutila k zavěšení dalších stovek metrů sušících šňůr, na
kterých se objevily ponožky, holiny a u některých i celé oblečení. „Tam není hloubka, Labuš kecá,
můžeš tam jít!!, uklidnil Tom-Tom jdoucí po břehu brodící se
Kejtu. Zaplula do potoka vzápětí až po bradu. „Nekecal“,
okomentoval situaci Tom-Tom. Včerejší den také přinesl hned
dvě slepé hry. Zavázané oči měli táborníci u hry Sirény, kdy se hledali podle zvuku píšťalky i u
odpolední hry Najdi spojence, kdy se hledali podle hmatu. Smluvený signál germánů – šlápnutí na
nohu – se ukázal v nastalé mele jako méně vhodný. „Bóže, bóže!“ rval si v chatce na posteli, situaci
dveřmi pozorující, Plavec. Ale na druhou stranu to není první Skálova úžasná strategie. Ani silné
protesty Mata však nedokázaly signál změnit. Během dne jsme vypátrali škodiče, kteří za úplatu
jednoho z nejmenovaných vedoucí chodili cíleně rozhazovat papírky za vybrané stany a chatičky.
Všem se tímto omlouváme a přidáváme hodnocení v bodování stanů! Večer pak táborníci vyběhli na noční hru Najdi si svého
spojence, kde se snažili zapamatovat si dětské xichtíky a čísla jim přiřazená na fotkách všech táborníků rozvěšených po lese. A v době
uzávěrky novin táborníci spí pod širákem. Na Maništi, u ohniště i před svými stany v táboře. "No jsem rád, že můžu dneska zalehnout
v chatičce, protože je celkem zima a ráno by na mne padala rosa", spokojeně ulehával ke spánku Komár.

Dvojí odplutí. Druhé úspěšné!

1. oddíl
Huliman: Džejný

Včerejší prasáci:
Šmudla + Miš
Bamba + Trhač
Valey + Keyta
Vantcha + Füfü

Návštěvy

CENA 10 TDA

Včera ráno byly jednotky SZS svědkem tklivé scény loučení Pátka a jeho psíka
Rychlíka s Robinsonem. Pátek marně naléhal na Robinsona, aby ho neopouštěl a
nenechával na pospas tlupě krvežíznivých lidojedů z vlastního kmene. Robinson
odplul. Přesto po necelém dni putování na voru doplul ke zrádnému skalisku, na
kterém tančily půvabné Sirény. Neodolal. Podlehl jejich půvabu. Ztroskotal. Oddaný Pátek ho ale zachránil z vln. Robinson se ale
vydal na moře znovu. A tentokrát mu štěstí přálo a odplul. Snad dnes narazí na nějaký mezikontinentální koráb, který ho zachrání.

Diskotéka v chatičce číslo pět!

Před půlnocí se objevil Drak.
U tábora dlel již od předosmé,
kdy zamaskován celtou zcela
nepovšimnut táborníky přišel
ke stožáru stáhnul vlajku a
odešel. Že nemáme vlajku
jsme zjistili až poté, co
vlajková četa neměla co
stahovat…ale lepší pozdě, než
nikdy. "Já jsem viděla Magi
ještě s nějakým klukem, jak ji
stahujou, ale nepřišlo mi to
divný", sdělila nám svůj
postřeh Viki.

Těsně před půlnocí bylo vysláno
komando do chatičky číslo pět,
kde to žilo. Stroboskop, hudba,
zkrátka soukromá diskotéka.
Záhada. Osazenstvo totiž večer
nafasovalo klíč, aby se tak bránilo
případnému nočnímu útoku
Sekce M. Alespoň to Plavec celý
večer tvrdil. Teď už víme, že
důvod byl zcela jiný a až se podaří dveře vypáčit,
přineseme bližší informace.

Krádež peněz objasněna!

Přesto, že táborníky na začátku každého tábora
varujeme před ponecháváním cenností ve stanu,
každý rok se najdou tací, kteří peníze nesvěří
táborovému trezoru a ponechají si je ve stanu.
Bohužel také letos došlo k několika brutálním
krádežím. Pod vahou důkazů jsme včera v pozdních
nočních hodinách zloděje odhalili a získali jeho
přiznání. Okradené tábornici budou dnes peníze
navráceny.

Láska, sex a něžnosti
Včerejšek byl na nové vztahy poměrně chudý,
pravděpodobně to způsobily i šátky na očích
táborníků, které měly po dlouhou část dne.
Sedma pomalu opouští Tobiho a tráví více času
s Endim. Tobi ale netruchlí a uvolněnou
časovou mezeru využívá pro věnování se
(L)ůce. Turbo s Hruškou se už nevodí po
tábořišti ruku v ruce, zda za to může Šmudla
nebo Kejta opravdu nevíme. Zatím. Kosa se potají kouká po Lechodovi,
který ovšem nejvíce času tráví s Kecalem. Rychlík stále volné chvíle tráví s
Náťou a Váleček s Mond. Mat u ohniště hlídá Krtka. "Je to pro mne
priorita dnešní noci", svěřil se nám tábor hlídající Mat.

Čeká nás

Robinson zachráněný lodí kapitána Crooka slibuje Crookovi, že za to, že
obrátí loď k Tallhoferovu ostrovu (aby zachránil Pátka), prozradí, kde na
ostrově nalézt zlatonosnou řeku. A posádka se vrhne na rýžování zlata. Po
svačině se vrhneme do hry pod názvem Vasil. A odpoledne pak
sfoukneme všechny cechy, které jsme pro jistotu šetřili na deštivé počasí.
A péci se budou i vánoční perníčky. Ostatně v obchodech se výzdoba
objeví již za tři týdny. A protože to letí, zapálen bude i závěrečný táborák,
který již dávno vyklidil páteční večer triskošce.

„NEDĚLEJ, ŽE MĚ SLYŠÍŠ, KDYŽ VÍM, ŽE MĚ NESLYŠÍŠ!“ (TONY)

