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ROBINSON
THE TRUE STORY!

27. ČERVENCE 2014 - NEDĚLE
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny
nám ke snídani naservíruje
rohlíčky s paštikou a
marmeládou.
Dopolední
svačinkou bude jablko. K
obídku se můžeme těšit na
bramboračku
a
rizoto
sypané sýrem. Odpolední
svačinou bude Láďovo
překvapení a večeří chléb s
masovou
pomazánkou.
Druhou večeří bude pečivo
s pomazánkou.

Jaké bylo počasí
Počasí bylo celý den
příznivé, Nebíčko téměř
bez mraků a žádný déšť.
Ten ani zítra neočekáváme
a doufáme v podobné po
celý náš turnus.

Bodový stav národů

1. I. Angličané
2. II. Poláci
2. III. Bělorusové
2. IV. Němci

1
0
0
0

Vedoucí oddílů:
Hl. vedoucí: Mája
Zást. hl.. v.: Komár :-)
Progr. vedoucí: Labuš
Zást. pr v..: Komár :-)
Zást. pro TS: Láďa
Technický sektor:
Vedoucí TS: Láďa
Kuchař: Láďa, Pískle
Zásobovač: Michal, Roman
Zdravotník: Žába
Vedoucí oddílů:
I. Džejný+Magi+Chackal
II. Morče+Nikita+Error
III. Máca+Tony+Panche
IV. Wydra+Jíťa+Haše

Služba a hlídka dne:
2. oddíl
Huliman: Morče

Včerejší prasáci:

Ještě si jeden den počkejte...

CENA 10 TDA

Přijeli jsme! Včas! Ne Ukrajině!

Zmatený Tony! Sršni útočí! Ztracená Žalka!

Po loňské katastrofální cestě přes horní dolní a příjezdu o dvě hodiny
později se letos stal zázrak! Autobus vedený pevnou rukou Magi dorazil
včas. A tak jsme museli narychlo měnit plány, které počítaly se
zpožděním a tábor jsme zahájili dříve. "No já se těšil na pořádný klídek a
ono letos nic", utrousil nevyspalý Haše. Tony přispěl k přejmenování
Francouzů na Bělorusy. Původně měli od letoška nést Poláci název
Ukrajinci, což nelibě nesli nejen Poláci, ale rovněž Francouzi, kteří se
spletli a mysleli, že přejmenováni budou oni a vzhledem k nepokojům na
Ukrajině navrhl zmatený Tony přejmenování Francouzů na Bělorusy. Poláci zajásali a tedy jejich název zůstává a mění
se Francouzi na Bělorusy. Spirálou času prošlo všech 66 táborníků bez větších obtíží. Zlámaná ruka Plavce byla
přičtena jeho nepozornosti. „Průchod spirálou času holt není jako práce s buzolou“,
okomentoval přelomenou ruku Bolt. Na vedoucí se
kromě dětí sletěli také sršni. Po úspěšném boji Komára se
sršní ve skladu se přestěhovali za ním až do chatky. Ani
zde ovšem neuspěli, a proto zamířili do kuchyně, kde se
jim nejspíš líbí nejvíce a nechtějí toto místo opustit. A tak
Láďa vyzbrojena Biolitem, Mája adrenalinem a Komár
nožíkem vyráží na boj se sršni! Kdo vyhraje? Večerní
křtění táborníků přineslo mnohá překvapení. Znovu se po letech objevila přezdívka
Speedy, překvapily i jména Nebíčko, Monster, Pufík, Šmudla a další. Ne vše prošlo a Nebíčku bylo povoleno pouze
Bíčko, Lenochodovi Lechod a Veverce Verka. Germánům jako hrdému národu
byla povolena jména pouze v němčině, a tak máme nově Sonne, Mond, Füfü.
Poznamenejme jen, že Plavec odmítl stát se Schwimmerem a Skála Felsenem. Nové
přezdívky se dozvíte v aktualizovaném seznamu na našem webu. První den, první
bojovka a první ztracené dítě. Tak vypadal návrat z našeho průchodu spirálou.
Džejný nemohla nikde najít Žalku, která měla tou dobou hlídat tábor. Po několika
hodinách zmatků se rozespalá Žalka vynořila ze stanu Krtka a Máši s nevinným
výrazem na tváři. "No já běžel skoro až do Chrudimi a ona si chrápe ve stanu u ségry...", utrousil zpocený Haše.

Ležel tam jak vyvrženej vorvaň!

Co všechno zachrání? Postaví si přístřešek?

Sekce
zvláštních služeb se
včera úspěšně
přemístila
spirálou
času přesně
do chvíle ztroskotání
Robinsona
Crusoe
na
Tallhoferově
ostrově. „Ležel tam jak
vyvrženej
vorvaň!“, komentoval
nález polonahého muže na pláži
přispěchavší Bender.
Doktorce von Strompfové se
podařilo
Robinsona
uchránit
před
zvědavými zraky, nenechavýma rukama a počůráním a bude u něj na pláži ležet až do rána. Víme z historie, že zítra se
bude snažit zachránit co se dá a jednotky SZS mu v tom budou zdatně sekundovat. Co všechno se podaří zachránit?

Co musíte vědět!

Telefon na tábor je 606 384 400, není nejjednodušší
se dovolat, mějte prosím trpělivost.
Mail na tábor je: perejane@sptlomnice.net, vzkazy
táborníkům tiskneme a předáváme. Můžete nás také
potěšit v návštěvní knize SpT. Nebo na facebooku
(III. turnus táborů SpT – Peřejné) - staňte se našimi
fanoušky!
Adresa tábora je: Tábor SpT,

jméno táborníka
Tallhoferův Dol
537 01, Rabštejnská Lhota

Pořadatelem tábora je občanské sdružení SpT,
turistický oddíl mládeže č. 19076, IČO 72059681.

Konec tábora je v sobotu 9. srpna 2014
v 10:00.

Hlavním vedoucím tábora je Markéta Jílková,
držitelka osvědčení MŠMT pro hl. vedoucí
táborů.

Láska, sex a něžnosti
Po zjištění, že Turbo je sám ve stanu
se ihned přihlásila samaritánka
Brutus, že se k němu přidá. Co na to
Hruška? Přidá se? Po celý večerní
nástup se Rocki, Tom-tom a Plína dohadovali, kterému
přijde která slečna. Pokukovali po Sedmě, Úce a Žabce.
Zatím ale nedospěli k žádné shodě a tak nás možná čeká
souboj o dívčí srdce.

Čeká nás
Dopolední etapa Záchrana důležitostí se ponese ve
znamení poznávání okolí tábora a pak také samozřejmě
v záchraně věcí vyvržených přílivem na břeh. Dopoledne
také národy stihnou vyrobit nápisy na stan. Po obědě, kdy o
poledním klidu kromě karbanění a přehazky nás čeká první
Arbeit macht frei (výroba lecčeho), se vrhneme do moře
(koupaliště), abychom zachraňovali další cennosti plavou
ku břehu. A následně budou vyráběny v lese chýše. V noci,
po zpěvu a LaKom sazce budeme transportovat do tábora
z dálky oheň. Slovy klasika: neuhoříme-li, nezmoknem.

"JÁ JSEM ROZTOMILEJ, ALE STRAŠNĚ ZLOBIVEJ!" (ROSO)

