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SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Hysterák růžovokolíků! A dalších!

Ke snídani bude Krčma u
Veselé Mileny servírovat
kornflejky s mlékem a čajík.
Dopolední svačinu nabídne
jogurty s rohlíkem. K obědu

Kanada potrestána! Srabové nejdou na stezku! Potok vysychá!

vybalíme na výletě tousty,
tatranky, hrušky a rohlíky a
na
večeři
nás
čeká
Bruncvíkův
gulášek.

K případné druhé večeři si
dáme CKD.

Jaké bylo počasí?

Slunce svítilo celý den, horka
vystřídaly celkem příjemné
teploty, které se po západu

slunce staly již méně
příjemnými. Ale i tak sedíme
bez ponožek s krátkými
nohávy a rukávy.

Bodový stav družin
1. IV. Germáni
2. II. Poláci
3. I. Angličané
3. III. Francouzi

109
98
85
85

Hlídky u ohně! Společné foto! Buchtův den!

Pouhých deset táborníků přeplavalo během stezky
odvahy místní koupaliště. Mladší anglickou Locykou
se nechali zahanbit mnohem starší táborníci. Až na
Pilaře, který, ač neměl plavky ani ručník do koupaliště
skočil. A třeba osazenstvo chatky 6 – Bolt, Bender,
Nakladač a Vlk komplet stezku sabotovali.. Stezku
odvahy letos absolvovalo pouhých 30 táborníků ze 75! Ani chlapáci jako Kecal, Urna, Schauma a téměř dospělé ženy
FüFü, Viki, Pliš, Myš, Šmudla a další nešli. V číslech neúprosné statistiky se mezi odvážlivce počítá 13
Angličanů, 8 Poláků, 3 (opravdu tři z dvaceti) Francouzi a 8
Germánů. Možná se zalekli pověsti o Gepardici s rudýma očima
vraždící děti. Ta vznikla z toho, že Gepardice za padající tmy zbušila
osazenstvo chatky šest. Na druhou stranu Bolt poprvé po 8 letech
na nástupu křičel pokřik. Tedy nekřičel, ale místy slyšet byl. K
dnešnímu ránu hladina potoka klesla o dalších 10 centimetrů. Ještě,
že všichni vstali a nemuseli jsme dělat Titanic, říkali jsme si… Následně však
proběhl trest za krutou Pylařovu a Matovu kanadu prováděnou pastou na zuby, která se nám v rukách vůbec nedaří
vyprat. Naštěstí byla v jedné části potoka díky hrázi od Morčete a
Tonyho stále voda, a tak mohli být kanaďáci potrestáni. Buchta měl
ráno velkou radost, protože už od budíčku si mohl na tabuli přečíst,
že k večeři bude mít buchty. Když se k obědu podávaly, byl však
z buchtiček se šodó zklamán! „Asi šetří na barvě, já se těšil na
modré, nebo zelené“, komentoval klasicky žluté šodó Buchta.
Trochou útěchy mu mohlo být to, že buchtičky zbyly ještě ke
svačině. K večeři už ale buchtičky nezbyly, a tak jsme si museli opéct chléb a mazat si ho boloňskými špagety,
zeleninovou a masovou směsí. Osazenstvu chatičky č. 6 trvalo
pouhých dlouhých 10 dní, než vyvrátili ze všech tří pantů dveře.
Jsou tak teď bez dveří a bude na ně táhnout. Na noc si na ochranu
před Gepardicí zbudovali ve dveřích barikádu. Již třetí noc se naše
hlídky u strážního ohně, který jako první využili Angličané, následně
Poláci a dnešní noc i Francouzi. Uvidíme co na to dnes Germáni. Včera také proběhlo velké
focení jednotlivců, družin i jedna velká společná. Vše proběhlo velmi rychle a po necelých dvou hodinách bylo po všem.

Dívčí válka! Děfín je místem zloby!

Už nebudeme otročit! Budeme si chodit do hospody, kdy chceme!
A už toho máme právě dost! Prát, vařit, nakupovat,
věčně čekat, až se vrátí z práce. Ať si to dělají sami.
Muži. A tak Vlasta zavelí „Pojďme! Založme si
vlastní hrad Děfín - Frauenburg“, i stalo se. Brzy byl
postaven hrad převeliký, skýtající domov všem ženám. A nastaly boje líté. Ženy
proti mužům. Muži proti ženám. Boje a zrada se staly každodenním chlebem. Lstí Šárka obalamutila Ctirada, přivázala
ke stromu, a pobila celou jeho družinu. Však mužové svého druha zachránili, Děvín zpustošili a ženy k rozumu přivedli.
A od té doby ženy spokojeně žijí s muži. Rády jim vaří, perou, žehlí, i další věci dělají. A tak to má být. Nebo snad ne?

Láska, sex a něžnosti

Vedoucí oddílů:

I. Vitalinea+Sedma+Pat+Mat
II. Haše+Error+Tobi+Bodlinka
III. Máca+Tony+Goryla
IV. Wydra+Syréna+Morče

Služba a hlídka
dne:

2. oddíl
Huliman: Krysák Morče
Služba:
Snejk+Škorpík+Náťa+Bolt

Včerejší superprasáci:
Nevyskytli se…

Včerejší prasáci:
Waku + Leo
Skill + Jezdec
Morče + Toni

Podivný balík

Velice podivný balík dnes dorazil
do tábora na Labušovo jméno.
Nebohý Labuš musel za balík
dělat traktor Zetor, ale ani po
rozdělání balíku nebyl zjištěn
odesílatel.
Bombu
však
neobsahoval.
Záhadou
zůstává
odeslání
z brněnské
pošty.
Za
tatranky, přesnídávky i rumík
však děkuje.

Skiller s Náťou posunují svůj vztah k novým
výšinám. Nejprve si společně zamluvili sprchu,
kdy se snažili využít dva po sobě jdoucí časy.
Vzhledem k tomu, že na každý termín musí
chodit minimálně dvě osoby stejného pohlaví,
jsme jejich sprchové hrátky zarazili ještě v zárodku. Aby se aspoň na chvilku k sobě
přitulili, tak Náťa vyhnala ségru ze stanu a zašňůrovala se tam se Skillerem. Oproti
tomu Jezdec je stále více a více posouván do pozadí. Kiki dává den ode dne větší
přednost Šimpovi, se kterým šla ruku v ruce během stezky odvahy. Füfü tráví stále
více času se Schaumou, Hafík s Mauglee a Joker s Lajkou. Vantscha byla během dne
celkem třikrát odehnána z chatičky č. 6, jen stále nevíme, za kým tam leze. Uvidíme,
co nám ještě další dny přinesou.

Čeká nás
Bruncvík, aby vyhověl své slávychtivé ženy Neomény, vydává se
získat čest a slávu, a taky lva do znaku, zatímco žena jeho nového si
muže hledá. Vyrazíme přes širé moře na koupaliště do Slatiňan.
Cestou nás čeká boj s drakem, a dá-li bůh, přidá se k nám i lev. Pokud
nám večer počasí bude přát, tak se dočkáme i noční hry.

„LABUŠI RADŠI ZVEDNI HLAVU, PRDÍM!“ (KOMÁR NA NÁSTUPU NA ZA NÍM SKLÁNĚJÍCÍHO SE LABUŠE)

