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SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám ke
snídani naservíruje kornflejky a
chleba s něčím. K pití bude již
tradičně čaj a také mléko.
Dopolední svačinkou bude
jablko. K obídku se těšíme na
brokovnicový krém, rybí prsty
a brambory, okurkový salát.
Odpolední svačinkou bude
rohlík
s
Labušovo
překvapením.
Večeře
se
ponese v duchu vajičkové
pomazánky s chlebíkem. K
případné druhé večeři bude
chléb s marmeládkou.

Jaké bylo počasí
Vzhledem k okolní situaci se
na nás směje štěstí a bouřky se
nám vyhýbají. Trochu sprchlo,
trochu bouřilo, ale počasí bylo
skvělé. Jen tak dál!

Bodový stav národů
1. – 2. I. Angličané 30
1. – 2. III. Bělorusové 30
3. IV. Němci
29
4. II. Poláci
28,5

Vedoucí oddílů:

Hl. vedoucí: Mája
Zást. hl. vedoucí: Komár :-)
Progr. vedoucí: Labuš
Zást. prog. ved.: 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:
4. oddíl
Huliman: Jíťa

Včerejší prasáci:
Tak už je tady máme! A hnedle
nemalé množství!

Šegi + Džony
Sedma + Brutus
Keyta + Valey
Skála+Plavec+Bender+Bolt

THE TRUE STORY!
- ÚTERÝ

CENA 10 TDA

Wydra dorazil! Trisko! Otesánci!

Komár XXS! Laser show! Zbytková autoškola!
Po třech dnech katastrofálních výsledků Germánů jim
dorazila vytoužená posila. Pod vidinou blížícího se Wydry
Němci zabrali a posunuli se ve výsledkové listině výše.
Zda je k tomu dohnala radost či strach je neznámé.
Wydrýsek dorazil odpoledne a přivezl nám nového
táborníka. A to ne ledajakého! Na pár dní dorazil Komár
v menším a roztomilejším vydání. „Téda a já už myslel, že
toho legendárního Jana, po kterém je pojmenována naše luxusní sprcha, nikdy nespatřím!“
radoval se Haše. Jenda se rychle rozkoukal a našel si parťáka sobě rovného. Blesk mu nadšeně ukázal, kde je největší
bahníčko a nováček nelenil a ihned se v něm vyválel. „No
jo, on to bude vážně Komáří syn,“ kroutil uznale hlavou
Tom-tom. Těsně po večeři nastalo v táboře pozdvižení,
když se na štěrku u kuchyně zjevila autoškola. Jaké ale
bylo zklamání Plavce, Skály a Plíny, že žádné učení
řidičského umění nebude, ale že pan řidič nám přijel
vyprázdnit kentusku plnou rýže! Zda po cestě
zmiňovaným vozidlem k čuníkům pan řidič uždiboval se můžeme jen domýšlet.
„Tak u toho bych autoškolu fakt dělat nechtěl!“ komentoval situaci zbytky jídla v
žaludku zadržující Plavec. V době psaní těchto novin je v plném proudu první triskoška. A že to stojí za to. DJ Toni si
během roku našetřil na epesní aparaturu a tak až do vesnice duní jeho hlas z reprobeden
hodných festivalu velikosti Rock for People. K tomu přidejte světelná děla a laserovou
show a máme zde nezapomenutelnou akci. „To je úplně jako na Benátské noci,“
prohlašovala ve víru tance malá Mayka. Diskotéka však byla na chvíli zastavena menší
nepříjemností. Se skandováním „My máme hlad!“ se táborníci vrhli na vedoucí, kteří
nyní ošetřují ohlodaná místa všude na těle. Po tanci zkrátka vyhládne. "Ještě že
Pančelka umí tak dobře mazat marmeládu na chleba", procedila s plnou pusou Age.

Párkový háj! A taky banánový...
Robinson zabezpečen potravinami. Maso chybí!

Hladový Robinson se včera vrhl na zemědělčení. Vysel fazole, sklidil bambusové výhonky,
roztřídil hrách a čočku a taky objevil banánový háj. A sklízel banán za banánem. Také zasel do
vody rýži. A nakonec? Sklidil obílí, vytloukl, rozemlel a upekl chleba. První chleba. Pravý
chleba. Ale víte, jak to chodí. Ledva není hlad, přijde chuť. A tak dnes se vrhne na lov zvěře a
podaří-li se mu to, šťavnaté masíčko si i upeče. A my pochopitelně budeme lovit a péct s ním.
A možná, ale jen možná se na ostrově mihne i nevlastní bratr Pátka.

Batikujeme šátky! Děláme holoubky!

Láska, sex a něžnosti

Hrušky monokl! Poprvé v nemocnici!

Na koupališti se ruku v ruce ke
krámku vydali Valey a Age,
navzájem si zakoupit nanuky na
důkaz své lásky. Uvidíme jestli
jejich další cesta povede na Svinibrod. Během triskošky se
k sobě tulilo jen několik párů, například Krtek a Pilař či
Rocki a Bodlinka. I přes zhrzené vzkazy na guestbooku se
Tobi ploužil se Sedmou. Ta ale nechce být ta druhá, a tak se
posléze přesunula k Endimu. Zatímco děvčata jsou
tancechtivá, chlapci sedí ve stanech, nehledí na výzvy Krtka
a Máši a lebedí si ve svém smrádku. Jezdec a Kiki si místo
tance povídali na štěrku, poté, co Kiki opustila odpolední
lásku Valeyho. „My chceme být osamotě, aby nás nikdo
nerušil!“ snažil se marně žehlit situaci Jezdec. "Hlavně
Komáre vysvětli Máje a Hašemu, aby to do těch novin
nepsali!". No bohužel se to Komárovi nepodařilo...

Celý tábor během předvčerejší
noci batikoval šátky celkem 4
barev. Jeden šátek hezčí než
druhý. Již během dnešního dne
si je každý táborník a vedoucí
rozebere a slavnostní nástupy budou ještě slavnostnější!
Dopoledne jsme si také
vyzkoušeli krásnou hru na
Popelčiny
holoubky.
Hrách, rýži, kamení a
čočku všechny oddíly
třídily velmi pilně a
někteří i úspěšně. "Tak
holoubka Valeyho už bych měla, teď ještě najít
nějakého toho prince", zasnila se Popelka Age.
První úrazy máme zdárně za sebou! Nejprve se jelo s Mácou
do nemocnice na rentgen poté, co na něj spadl kastról! Jak se
ovšem ukázalo zcela zbytečně a zápěstí je pouze zhmožděné.
"Takovej kus chlapa a kvůli jednomu kastrůlku se hned jede
do nemocnice", ušklíbal se zcela zdravý Bamba. Během noční
triskošky přišla k velkému úrazu pod pravým okem Hruška.
Jak k tomu došlo, když stála za Pyrátovým stanem a ten ji
chtěl odehnat se asi nedozvíme. "Já stál před stanem a chtěl
jsem se k ní přitulit, ale teď s tím fialovým okem fakt
nevím".... prohlásil hruškychtivý Turbo.

Čeká nás

Ráno nás čeká tradiční oblíbená bramboriáda, dopoledne
výroba zbraní. Uvidíme, jak si táborníci poradí s výrobou luku.
A následně první letošní bojovka lov zvěře! Odpoledne bude
etapa lov. A super nová etapa párkovaná sestávající z
okusování párku v párkovém lese poslepu. Po svačině
proběhne pečení uloveného masa. A péci se bude pod zemí
pomocí horkých kamenů. Další z nočních her ponese
netradiční jméno "svíčky".

„LABUŠI, MŮŽE SE JÍT DO SPRCHY I KDYŽ PRŠÍ?“ (JÍŤA)

