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ROBINSON
THE TRUE STORY!

9. SRPNA 2014 - SOBOTA
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám ke
snídani naservíruje vánočku a
další pečivo. Na cestu ještě
kuchyně připraví balíčky plné
toustíků, jablíček či sušenek. Pak
již bude předána dalšímu
turnusu.

Jaké bylo počasí

Slunce Slunce žhnulo od božího
rána a vyhnalo nás tak i
odpoledne (v předposlední den
zcela netradičně) na koupaliště
naposledy okusit žabincovou
vodu a utratit poslední hotovost
za čurabelky u paní Kabelkové.
Ta měla zavřeno, již nás
nečekala. Její smůla.

Nejlepší táborníci!

Všichni byli báječní, ale jen
někteří mohli býti nejlepší! Z
každé družiny to byl pouze
jeden
hrdina!
Anglická
Notka,
polský
Pylař,
běloruská Sedma a německý
Mat. Čest jejich památce!

Trička a fotky!
Na závěr tábora obdržel
každý člen SZS krásné
modré tričko a tradiční
společnou fotografii. Trička
se nám letos značně protáhla,
velikost XS by v normálním
obchodě měla označení L a o
XXL, které bylo volné i
Mácovi ani nemluvě...

CENA 10 TDA

Anglie!!! Rozstřel! Ztracená Viki!

Dražba! Lady GAGA! Housenku snědl Labuš! Žrádlo!
Žalčině housence byl nejprve vybudován domeček, pak s ním spala a dokonce housence
přišel i dopis od Žalčiny maminky, která ji ale zaboha nechtěla domů! Vše vyřešil Labuš,
který Žalce housenku snědl a přerušil debatu, zda
z ní bude motýlek. Odpoledne proběhla velkolepá,
nekonečná, bohatá, vyčerpávající dražba. Těšte se
na spousty krásných a potřebných věcí, které naši
táborníci dnes přivezou domů. Anglie velkolepě
zvítězila. O pár bodů, ale zvítězila. Boj to byl vysilující. Únava veliká. Vyhráli. A dostali
dort velký. Celý den bylo mezi táborníky a vedoucími ohromné napětí! Jelikož na
rozhodujícím rozstřelu družiny do cíle dobíhaly s různými odstupy, nebylo finální pořadí
jasné až do večerního slavnostního nástupu. Také tam bylo velké napětí a s pořadím mohla zamotat také náhoda v
podobě zlatonosných dolů na táborové mapě. "Labuši, zdržuješ to schválně, nebo to pořadí opravdu nevíš?", snažil se
mírnit napětí Tom-tom. Bohužel pro Bělorusko nerozhodla... Po snězení dortů proběhla letošní super novinka venkovní švédský stůl. Táborníci se vrhly na kila šunky, lovečáku, sýrů, vajec na tvrdo, sekané, párečků na pivě,
slaninky, a spousty zeleniny. "Mňam, mlask, mňam", komentoval super večeři Valey. Místo
Marcelky Holanové včerejší diskotéku navštívila Lady Gaga, tedy Toni. Při jeho pohybu na
podpatcích se všem tajil dech. "Tak to byla dneska opravdu síla", komentovala nové Toniho číslo
Verka. Zda jim nešlápne na nohu. Ale úžasný byl jako vždycky. Po ukončení triskošky jsme měli
lehce pocuchané nervy, neboť jsme při pravidelné kontrole stanů nemohli najít Viki. Prošli jsme
všechny stany několikrát, prohledali ohniště, kadibudky i chatičku číslo 5 (uzamčenou), ale Viki nikde. Dokonce ani
Bolt, který s ní trávil celý večer o ní nevěděl. V okamžiku, kdy už se rýsovaly černé scénáře napadlo Komára podívat se
do stanu č. 23 pořádně. Viki spala pohodlně pod postelí, kam si dala karimatku a zalezla do spacáčku. "No i když mi
řekli, že tam je, tak jsem jí v tom bordýlku stejně nemohl najít", podivoval se hledající Haše.

Robinson odplul! Zlatá vejce nalezena…

Kapitán Crooker slib dodržel. Robinson se vpodvečer nalodil na Costu Conhelgii i s věrným
druhem Pátkem. Pak již bylo jen slyšet zpěv námořníků vytahujících plachty na stožáry lodi
mířící do staré dobré Anglie. Každá pohádka má zkrátka svůj konec. A to i pro Basila a
Johanna, kteří odevzdali maršálské hole doktorce Helze von Marsch a nechali si vymazat
paměť, aby se spokojeně vrátili dožít na karibském ostrově. Předtím ovšem ještě jednotky SZS
stihly porazit domorodce a zabezpečit se do dalšího života cenově stálým zlatem – zlatými
vejci. Během chvilky tak Robinson odešel do historie. Za Rytíři grálu, Vesmírnou legií,
Transkontinentální železnicí a dalšími. Robinson – to bylo téměř padesát her, přes dvacet scének. A taky hodně
novinek. Jsme rádi, že jsme mohli hru zase jeden rok připravit a přejeme našim nástupcům, aby se jim povedla aspoň
tak jako nám  LaKom.

Sbohem a dík za ryby!

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

171
166
157
151

Služba a hlídka dne:
3. oddíl
Huliman: Máca

Včerejší prasáci:

Největšími prasáky tábora
byl stan číslo 17. Nebylo to
sice tak tragické jako
v minulých letech, kdy šly
součty do mínusů, ale nejmíň
bodů je nejmíň bodů.
Osadnice
stanu
byly
potrestány politím hlavičky
šlehačkou. Bezlepkovou.
Naopak nejlepším stanem
bylo číslo 27. Tedy stan
Želvy a Ještěra.

Tradiční formulkou se loučí redakce novin a
videí. Hlavně Komár připravoval denně noviny
do čtyř až půl šesté, leckdy s lehkými
přestávkami spící na stole před compem. Mája
chodila spát lehce předtím. Děkujeme za
všechny pozitivní ohlasy i ty negativní
ovlivňující lehkou nepřístupnost našich novin.
Tak zase za rok. Sbohem a díky za ryby!

Důležitosti!

Konec tábora je v sobotu v 10:00 hodin.
Jízdní řád autobusů je přiložen níže.

Láska, sex a něžnosti
Viky s Boltem byli opět spatřeni na
diskotéce pospolu. Tentokráte však ve
velkém srdceryvném objetí. Následně někam
zmizeli a nebyli k nalezení. Když se zjevili,
zjistilo se, že Bolt nemá kde spát, jelikož jeho spolubydlící se v chatce
číslo pět znovu zamkli. „On měl nějakou práci!“ komentovala Kyky.
Blesk a Žalka spolu včera spali pod širákem. Dnes
chtěli znovu. „Já tam mám svojí holku!“ vykřikoval
Tomášek. Tobi na dražbě zásoboval Füfü dolárama
následně se ovšem ploužil s Džejný. Na diskotéce
se také ploužil Rocki s Nikitou, když předtím
strávili celé odpoledne ležící na koupališti. Krtek
ploužil s Patem a Endi, který nejprve tancoval
s Mauglí, ale posléze se přitulil k Žabce. Po půlnoci také přiběhla do
Krčmy vyděšená Kiki, že Bolt nemá kde spát. Jeho spolubydlící se
zamkli v chatce. Bolt prý měl nějakou práci a nemáme řešit jakou…

Čeká nás

Kuchařky noční výroba toustů, redakci noční výroba novin a videa.
Ráno poslední příjezd pekaře, poslední Čestmír, poslední rozcvička,
poslední snídaně. Balení, uklízení, odchod k autobusu a dlouuuuhá cesta
do svých domovů. Jen ranní mana už nespadne. Ani dnes, ani zítra.
Příští až za necelý rok!
A ještě se těšte na poslední videosestřih, který bohužel dnes bude k
dispozici až večer. A také na další fotogalerii! Sledujte i během roku náš
web a facebook a dozvíte se o všech akcích, které během roku
pořádáme!
Ještě jednou Vám děkujeme za pozornost a podporu během celých 14
dní!

„MĚL JSEM NĚJAKOU PRÁCI, TO NEŘEŠTE!“ (BOLT PO PŮLNOČNÍM PŘÍCHODU OD VIKI)

