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ROBINSON
31. ČERVENCE 2014
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
ke
snídani
naservíruje
vánočku a kakao. Oběd si
oddíly
vaří
sami
na
Petrachtaci a to předkrm,
polévku, hlavní jídlo a
zákusek v podobě cookies.
K večeři
bude
lahodný
gulášek.

Jaké bylo počasí

Skoro celý den bylo krásně,
příjemné teploty, takže došlo
i na koupaliště. Až navečer se
rozpršelo, kolem se blýskalo a
hřmělo,
ale nám
se opět
bouřka
vyhnula.
V tuto chvíli prší dál.

Bodový stav národů
1. I. Angličané
2. II. Poláci
3. IV. Němci
3. III. Bělorusové

57
51,5
49
49

Vedoucí oddílů:
Hl. vedoucí: Mája
Zást. hl.. v.: Komár :-)
Progr. vedoucí: Labuš
Zást. pr v..: Komár :-)
Zást. pro TS: Láďa

Vedoucí oddílů:
I. Džejný+Magi+Chackal
II. Morče+Nikita+Error
III. Máca+Tony+Panchelka
IV. Wydra+Jíťa+Haše
Služba a hlídka dne:
2. oddíl
Huliman: Error

Včerejší prasáci:

Pyrát
Bamba + Trhač
Skála+Plavec+Bender+Bolt

THE TRUE STORY!
- ČTVRTEK

CENA 10 TDA

Zdravověda! Zavřenej krám!

Propíchnuté kolo! Hra s připínáčkama! Prší!
Stan č. 4 včas přesunut! Bramboráková šestihodinovka!

Během dnešního odpoledne jsme opět navštívili místní koupaliště barvy cejlonského
čaje. Kromě her proběhlo i volné koupání a nálet na místní
stánek. Jednota v Rabštejsnké Lhotě totiž byla zavřená. Jaké
zklamání. „A já jsem si chtěl doplnit zásoby coca-coly, red
bullu a brambůrek!“ smutnil namlsaný Valey. Tak si aspoň
koupil zmrzlinku, párek v rohlíku a tyčinky. Na koupališti také
proběhla hra s připínáčky. Zjišťovali jsme, jestli naši táborníci mají pud sebezáchovy. Nemají!
Absolutně nikdo! Na lživou informaci, že jsou kolem poházeny připínáčky, a že kdo jich bude mít v sobě zapíchnutých
nejvíc, vyhrává, reagovali neuvěřitelně. Tobi začal válet sudy, Plavec se kolíbal a Turbo poskakoval. Naštěstí nikomu
připínáček neublížil. Až na Labušovo kolo. Neprozřetelně jej zapůjčil
Skálovi, který se nabídl, že posbírá všechny připíchnuté kartičky po
hře. Jelikož je cestou vysypal a pak se na kole pro ně vracel, tak to
nemohlo ani dopadnout jinak. „Chudák Labuš, loni mu Mája odřela
autíčko, letos Skála zničil kolo, on snad bude muset jezdit vlakem!
Nebo hůř, po svých!", litovala programového vedoucího Máša. Snad se z poškozování
Labušových dopravních prostředků nestane pravidlo. Po návratu z koupaliště jsme se učili první pomoci. Nejprve se
po oddílech vysvětlovaly nejdůležitější pokyny a poté se trénovalo na stanovištích. Díky Hašeho materiálu a Žábinému
maskovacímu umu byli táborníci svědci dokonalé popáleniny, menšího krvácení či drátu vraženého do ruky. „Lepší než
drátem do oka!“ vzpomněl na svého oblíbeného Prkna Tom-tom.
Večer se nám pořádně rozpršelo. Naštěstí jsme již zkušení a včas
jsme přesunuli stan č. 4 před stan č. 1. "No a teď už na to
bodování nebudu vůbec vědět, ve kterém stanu jsem!", brblal si
zmatený Haše. Místo přesunutého stanu jsme zbudovali
odvodňovací kanálek, kterým veškerá voda spokojeně odtéká do
potůčku. Táborníci tak celý podvečer trávili v Krčmě postupným pojídáním bramborákové
večeře! Vzhledem k tomu, že na novém krásném robotickém stroji nešla napojit jedna jediná věc - krouhač brambor,
tak se vše posunulo a jeden sporák na všechno nestačil. Smažilo se celkem 6 hodin a nakonec se dostalo i na vedoucí!
Hromový pokřik "přídavek! přídavek" se Krčmou nesl poměrně dlouho.

Domorodci se objevili! Kdo je Bezbřich?!?

Vystrašil je pouhý Psík! Objeví se znovu? A kdy? A kde?

Ráno se Robinson probil a překvapeně pozoroval
množství želv kladoucích vejce. Konečně bude pořádná
polífčička! Robinsona jsme i nadále pronásledovali a
viděli, kterak lovil se svým psíkem Psíkem srnu. Skolil ji
v houštině. Jaké ovšem bylo jeho překvapení, když
v houštině zároveň objevil domorodce. Křepčící,
křičící, provádějící své rituály. Pozoroval je z bezpečí
bambusové houštiny. Náčelník domorodců Bezbřich v doprovodu své bílé a černé manželky, Pátka se syny Čtvrtkem i
Středou a dalšími desítkami domorodých obyvatel dříve pustého ostrova. Nebýt jeho psíka, který vystrašil domorodce
svým štěkáním, mohlo vše proběhnout bez problémů. Takhle Robinsonovi nezbylo než se vydat po jeho stopách. A
dnes půjde po jeho stopách dále, nebude-li ovšem zahnán deštěm. Objeví se domorodci znovu?!?

Návštěvy
Prosíme všechny přátelé SpT, kteří se chystají nás
navštívit, aby se nám ohlásili na e-mail. Vzhledem
k zaplnění tábora také upozorňujeme, že
přespávání na tábořišti není možné. V případě
vážného zájmu a pěkného počasí navrhujeme
přenocování v přírodě pod hvězdnou oblohou,
obklopeni lesní zvěří. Výjimku budou mít pouze
rodinní příslušníci!

Hromadné
focení

Včera
proběhlo
kompletní focení všech
našich
táborníků.
Doufáme, že již brzy se
na našem webu objeví
první fotogalerie a budete moci každého našeho
jedince řádně shlédnout.

Láska, sex a něžnosti
Dnes se k nám do redakce dostal
„milostný“ dopis adresovaný Psíkovi. „Byla
jsem v šoku, a tak jsem řekla ANO, ale
nepůjdu, můžeme být kámoši. Promiň,
Kosa“. Psík ale příliš netruchlil a večerní zpívání v krčmě strávil
po boku Krtka. Rocki byl celý polední
klid pronásledován houfem rozjásaných
žen ve složení Máša, Krtek, Žalka, Notka
a Žabka. Vše skončilo ve chvíli, kdy se k
nim přidal i Blesk.

Čeká nás

Dle počasí proběhne, jako již tradičně první čtvrtek, Petrachtace.
Pokud bude předpověď počasí nepříznivá, proběhne výroba vlajek a
kostýmů, nácvik domorodého tance, hry v krčmě, kufr a šifry. Ale
bude-li petarchtace, pochutnáme si na zbrusu novém petrachtačním
menu: jako předkrm běloruské jednohubky, polská bramborová
polévka, německý currywurst a anglické cookies.

„JSEM V TELEVIZI!“ CHACKAL O VIDEU, VE KTERÉM NAKONEC VŮBEC NENÍ

