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SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
k snídani naservíruje stále
oblíbené kornflejky s mlékem
případně toastík s máslem a
čaj. K dopolední svačině si
dáme okurkové osvěžení.
K obědu nám bude podána
čínská ostrokyselá polévka,
Číňan z vepřového a kuřecího
masa s hranolky či rýží.
Odpolední svačinkou bude
rohlík s čínskou pomazánkou a
k večeři již pomalu tradiční
předplesové
menu
–
hamburger v bulce s okurkou,
kečupem a colou.

Jaké bylo počasí?
Neskutečné vedro. Ve stínu
se teploty vyšplhaly až na
33° C. Modlíme se, aby přišel
alespoň malý deštík.

Návštěvy

Kromě včerejšího Dra-Prka
nás čekala další návštěva.
Dneska
před
večerním
nástupem
nám
přijela
Džejný, která s námi zůstane
celý víkend a určitě se ráda
zapojí do dalšího dění.

Bodový stav družin
1.II. Dvojhlavci
2. I. Angličané
3. III. Lotrinsko
4. IV. Germáni

23
19
17
15

V jakém oddíle je Váš táborník
zjistíte na seznamu, který stáhnete
na stránkách SpT.

Vedení tábora:
Hl. vedoucí: Mája
Zást. hl.. v.: Komár :-)
Progr. vedoucí: Morče
Zást. pro TS: Labuš

Vedoucí oddílů:
I. Panchelka+Chackal+Komár
II. Haše+Error+Robert
III. Máca+Tony+Syréna
IV. Wydra+Tobi+Magi
Služba a hlídka dne:
4. oddíl
Huliman: Wydra

Včerejší prasáci:
Miš + Šmudla

CENA 10 TDA

Pětihodinové lívance! Focení!
Útok na obchod! Táborové dovednosti! Noční bojovka!

Včera ráno proběhla druhá bramboriáda. Brambor trochu přibylo, a tak zabrala více
času, než obvykle. Máca neustále popoháněný Tonim se do brambor pustil dokonce
svými zuby. "Má je fakt ostrý, nechtěl bych, aby mne kousnul", podivoval se škrábající
Srna. Po této krátké etapě se konečně hrála hra Karavany. Děti objímajíc vedoucího karavanu, se ji snažili dovést do tábora a získat tak body. Jaké ale bylo překvapení, když
táborníci čekali před branou tábora a na karavanu se napojilo až 20 lidí. „Tak to jsem opravdu nečekal!“ rozčiloval se
zklamaný Morče. Ihned udělal opatření, aby se to již neopakovalo, a burcoval děti proti sobě. "Ale já přece nebudu
vybíjet svůj oddíl!", bránil se Morčecím nápadům malý Piko. Odpolední čas již několik dní nemůžeme trávit jinak, než
na koupálku. Po čtvrteční průzračné vodě ve Slatiňanech byl náš rybníček brčálník opět
lehkým zklamáním. Šla asi polovina táborníků, která ale spíše toužila po návštěvě
místního obchodu, který vzali útokem a vraceli se s naditými
igelitkami velmi potřebných brambůrků a sušenek. Nekoupavci se
cachtali v bazénku v táboře a pomáhali tábořiště zvelebovat – sbírali
odpadky, hrabali hřiště atd. Po sladké svačince následovali další cechy letošního tábora. Vrhli jsme se
na táborové dovednosti, jako Morseovu abecedu, zdravovědu či uzle.
Nesměly chybět ani oblíbené náramky z bavlnek. Letos přišel upgrade ve
formě korálků a gumiček. Děti tak mohli kombinovat, či pro své milé
udělat náramků hned několik. Bohužel si většinou jen nabrali materiál,
který někde nakonec nechali ležet. „Chudák Mája tu pak uklízela bordel, aby bylo kde jíst!“
litovala opodál stojící Puma. Na večeři si pro nás kuchyň připravila pořádné překvápko - místo slíbených palačinek byly
„pouhé“ lívance, se kterými se naše kuchyně mořila celých 5 hodin. „Děkujeme moc, taková oběť jen pro potěchu pár
táborníků!“ vychvalovala si, marmeládou zapatlaná, Mond. Včera také proběhlo společné focení, letos netradičně po
večerním nástupu, jelikož dříve by se zejména vedoucí v kostýmech upekli. Fotečka opět dorazí k táborníkům poslední
den. Místo večerního nástupu proběhla první noční hra letošního tábora. Oddíly šly společně po, chemickými světly
označené, cestě a schovávaly se před hlídkami. "Já se těšil, co to bude za specialitu - ta chemická světla, ale nakonec to
byly jen obyčejné svítící náramky", smutně
komentoval noční hru Turbo. Jeden nejmenovaný
uKecaný táborník se schoval tak dobře, že ho ani
jeho oddíl nenašel, když šel dál. Naštěstí byl však
onen táborník ihned nalezen a nic se mu nestalo. Po
večerce se činil Srna, který po zjištění, že služba
zapomněla umýt nádobí jej vzal a osobně jej šel do
kuchyně umýt. Bravo!

Zpráva došla! Robin se spletl!

Malý John zachráněn! Turnaj se blíží! Kdo získá klíč k Marion?

Jakmile velitel zbojníků dostal dopis od Marion, rozhodl se jednat. Vzal hrstku nejvěrnějších a proplížil se do
Sheriffova hradu. Nechal se přehodit přes hradby a před strážemi utekl do prvního okna, na které narazil.
Uvnitř spatřil krásnou spící dívku. V domnění, že se jedná o Marion odhodil náš hrdina přebytečnou výstroj a
šat a vrhl se do peřin. Jaké bylo jeho překvapení, když se na Robina místo spanilé Sheriffovy dcery otočilo
podivné, muže připomínající, stvoření - Marionina komorná, která pouze zahřívala postel své paní. V prvním
momentu chtěl vyděšený zbojník vyskočit oknem, ale naštěstí si to rozmyslel, když do místnosti vešla Marion
a celé nedorozumění s dopisem i komornou objasnili. Robin dostal klíč od cely Malého Johna i informaci, kdy chodí stráže spát. Jak
záchrana Robinova přítele dopadla, se dozvíme již zítra.

Nechtějí hranolky!

Na zítřejší oběd nám kuchyně opět připravila
anketu o příloze k hlavnímu jídlu. Nikdo
nečekal ani náhodou, že jen cca 30 táborníků
bude vyžadovat hranolky a ostatní si raději
dají rýži. „Nevím, jestli mi rozuměli špatně a
nebo jsou vy počty vážně správné", podivoval
se nad anketou Labuš.

Technika se vaří!

Teploty nám zasahují nejenom do chodu
etapové hry, aktivity táborníků i vedoucích,
ale už i do techniky. Mobily, na které
natáčíme naše videa pomalu odmítají
pracovat. Komárův si již druhý den dělá
naprosto co chce, sám se zapne i vypne,
Labušův se mu snaží napodobit a Wydrův se i
ve vypnutém stavu extrémně rychle vybíjí...
Foťáky po zahřátí nabírají delší prodlevu
mezi focením... Tak snad se nám bude dařit
veškeré dění zachytávat i nadále.

Láska, sex a něžnosti
Rozchod Turba a Hrušky už je definitivní.
Hruška ale nic nenechala náhodě a okamžitě si
našla náhradu – Kaštana. Zítra spolu jdou na
slavnostní ples SpT. Jejich věkový rozdíl je neuvěřitelných 6 let! „Tak to tu
ještě nebylo, jen Morče miloval o 4 roky starší!“ divil se smutný Turbo. Tomtom by rád absolvoval cestu na Dagorlad, aby si
mohli s Žabkou vyjevovat svou lásku i na veřejnosti.
Celé odpoledne ale na koupališti trávil se Sedmou a
Gorylou. Lvice seděla celou dobu na dece s Pikem a
Zejnem a kromě hraní karet rozdávala ve velké
burizony. U Pančelky a Kosatky se stále neví, jestli
jsou sestry, nebo matka s dcerou.

Čeká nás

Dnes nás čekají olympijské hry. Dopoledne si zasoutěží jednotlivci
v lukostřelbě, kreslení či lovení rybiček. Po oběde bude následovat olympiáda
týmů, při které se oddíly proti sobě utkají v přehazované i vybíjené. Dle času
se bude nacvičovat divadlo a proběhnou cechy. Večer bude následovat všemi
očekávaný ples SpT!

„A MŮŽU JÍT TAKY DO KOMPU?“ BUCHTA CESTOU DO COOPU

