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SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Zítra
k snídani
budou
oblíbené makovce a vánočky
s čajem a bílou kávou.
K dopolední svačince bude
okurkový salát. K obědu,
který
bude
servírován
v polních podmínkách, a to
rajská polévka a krupicová
kaše. Bude barevná? Zkuste si
tipnout, jakou barvu by
mohla mít! Pište na návštěvní
knihu. Odpolední svačinkou
budou rohlíky s jogurty a
k večeři oblíbené studentské
jídlo knedlík s vajíčkem.
Druhá večeře bude již
tradičně stylem CSD.

Jaké bylo počasí?
Dnes nebylo takové vedro
jako minulé dny, na chviličku
se zatáhlo a foukal čerstvý
vítr ze západu. Nic bohužel
nepřifoukl, ale alespoň nebylo
tak moc nesnesitelně.

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

32
29,5
29
27,5
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Velkolepé divadlo! Stezka odvahy!
Nanuky! Slimouš! Krtek jede! Odvážný Zejn! Bezzubka!

Ráno proběhla hra na špiony, kdy táborníci vyslechli scénku a poté měli zapsat
co nejvíce informací, které si zapamatovali. K našemu překvapení jim to všem
šlo velmi dobře, na rozdíl od našeho programového vedoucího, který neumí
sčítat v řádu stovek (Kvíz pro rodiče: kolik je 300 + 300 + 250 + 52?) „Tak to
jsem si teda nemyslel, že je Morče takhle špatnej počtář!“ divil se ideálů zbavený Kecal. Po dopolední
svačince následovala hra Maršál a špion, která se v mírném pozměnění hraje již dobrých deset let! Po
prvním kole, které bylo nerozhodné, nakonec zvítězila koalice oddílů Angličanů a Dvojhlavců. „To je tím Krtkem, fakt je
vidět, že teprve přijela a není ještě vůbec unavená!“ stěžovala si na výsledky hry Adel. Vlajka sice
donesená nebyla, ale rozhodující palebný souboj již byl jasnou záležitostí
Anglo-hlavské koalice. K velkému překvapení všech vedoucích se ovšem
nikdo z táborníků neměl k tomu, aby jako první vystřelil na protivníka. Až
odvážný Zejn vypustil první fuskomet a strhnul ostatní k pořádné bitce. "To
bych fakt neřek, že zrovna skoro nejmladší táborník bude ten nejodvážnější", obdivně hodnotil první
výstřel Srna. Po obědě následoval čas na nácvik divadla. Každý oddíl měl za úkol sehrát scénku nějak
spojenou s Robinem Hoodem, třeba rozvést příběh nějaké postavy. Vedoucí byli posléze bráni
útokem, protože kostýmů chtiví táborníci jim nedali pokoj. Nacvičovalo se až
do svačiny, kterou byl domácí perník a nanuky od Námořníka. „To je snad
nejlepší jídlo, co tady bylo!“ lebedil si upatlaný Zejn. Poté již probíhalo hraní
divadla. První byl na řadě čtvrtý oddíl a jeho obměněná scénka turnaje o
Marion. Troška černého humoru, zajímavé rekvizity a projev zajistil nakonec Germánům první místo.
Následovalo představení Angličanů. Jejich originálně pojaté dobrodružství Robina a Marion, kteří se při
útěku před Sheriffem dostali do Narnie, jim pomohlo ke společnému druhému až třetímu místu. To sdíleli s Lotrinským
vévodstvím. Ti, stejně jako Germáni, zvolili turnaj v lukostřelbě. „Na konci jak byla ta
svatba, no to mě fakt dostalo!“ chválil scénku ubrečený Bolt. Na posledním místě
bohužel skončili Dvojhlavci, kteří sice měli pěkně vykreslenou hospodu i s opilci, ale
děj trochu pokulhával a vlastně nikdo nepochopil, jak to celé bylo. „Já vím jenom, že
Tom-tom nafackoval Čaký! To se nedělá!“ podivovala se nad výstupem Žabka. Pak již
následovala večeře s tradiční drožďovou pomazánkou. Na výběr byla i domácí paštika, i když ani ta
některým jedincům nevoněla. „A bude něco poživatelného?!“ vyptávala se nejmenovaná Bodlinka ohrnující nad tácy s chleby
svůj nosánek. Večer následovalo posezení v krčmě se ztráty a nálezy a pak už pomalu
začala stezka odvahy. Jako každý rok byla varianta pro mladší – stezka, která je krátká, po
svíčkách a nikdo nestraší a varianta pro starší – dlouhá, s koupáním a hnusnými strašidly. A
jako každý rok i letos se našli jedinci, kteří svou odvahu zdaleka nedokázali. Někteří 13 letí
chtěli jít variantu pro malé, někteří odmítli jít sami a jiní zase nešli vůbec. „Sízy to zase
bojkotuje, srab!“ opovrhoval jí malý Ještěr, který odešel velkou stezku odvahy, i když nemusel. Na koupališti se celkem 14 dětí
smočilo, z toho jediná holka – Adel. „Ty jo, to je fakt borka, v tý tmě a špíně si zaplavat!“ obdivoval její výkon Turbo.
V závěru stezky se stala malá nepříjemnost. Z vedlejšího tábora (od „Slimouše“) na nás vyběhli a stěžovali si, že každou
druhou noc děláme bordel v noci. „My a bordel?! To se stává jednou, maximálně dvakrát za deset let! Nebo za tábor.“ vrtěl
hlavou Pylař. Zajímavou ztrátu včera prodělala Žalka, která si vytrhla jeden špičák a v malé tlamičce jí zeje velká díra.

Gisborn se nechal nachytat!
Sheriff spí! Robin Hood nastražil léčku!

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:
2. oddíl
Huliman: Haše

Včerejší prasáci:
Fidji + Mouka
Teddy + Bobeš
Mond + Naty

Sheriff byl po dlouhém a neúspěšném hledání zbojníků tak unaven, že si šel na celý den
lehnout. Ještě před tím pověřil Gisborna s Chackaliem, aby vymysleli, co s Robinem
udělají až (jestli) ho najdou. Dvojice vojáků byla vyrušena z jejich nicnedělání zvědem, který hlásil, že zbojníci
verbují ve velkém a jejich řady se nebezpečně zvětšují. Gisborn s kapitánem následovali vojáka hluboko do Sherwoodu, kde špehovali
Robina, jak smlouvá se starosty okolních vesnic o útoku na Sheriffa. Když špehové slyšeli, že nepřítel vládne silou bezmála tisíc mužů,
zalekli se a běželi vše nahlásit Sheriffovy. Netušili však, že celá událost byla jen sehraná aby Sheriffa vylekali a donutili jej počkat na
královy posily.

Opustili nás!

Během dnešního odpoledne se udála
smutná věc. Bohužel nás museli
opustit dva členové našeho týmu.
Konkrétně Pískle a Panchelka.
S oběma jsme se náležitě rozloučili
hoblem a slzami, dokonce se přišla
rozloučit i Marcelka Holanová s kapesníčkem v ruce! „Pískle,
broučku, neodjížděj mi!“ volala za odjíždějícím autem.

Odřený oplík po druhé!

Záhada hlavolamu. Ještě včera bylo Labuškovo autíčko jako
nové a dnes dopoledně už bylo odřené. Bílým lakem. Jediný
z tábora má bílé auto Wydra, ale na jeho taxíku není ani
škrábnutí. Naštěstí zranění je jen povrchové a nebude potřeba
většího vyšetřování. „Teda Labuš by to auto měl nechávat
radši doma, před dvěma lety mu ho odřela Mája a teď zase
někdo!“ litoval oplíka Srna.

Láska, sex a něžnosti
Hruška se dnes během
násedu válela po Turbovi.
Z toho usuzujeme, že jsou
usmířeni a zase spolu pečou.
V noci při čekání na stezku
odvahy se zase objímali Žabka a Tom-tom. Asi minutu sami
a následně se k nim přidali Čakí, Goryla, Mat, Kaštan a
Turbo. "Hele to je moje mamka a taťka, tak je nechte",
komentovala seanci ve stanu č. 5 Čakí. Asi tak popřáli
Žabce k svátku. Stezka dala dohromady další páry. Zejn
vyběhl ruku v ruce se Lvicí a Buchta s Narmen.

Čeká nás

Zítra proběhne celodenní hra Válečné šílenství, během které
proběhne polní oběd. Večer nás čeká druhé letní kino
letošního tábora.

„TATI, NECHCEŠ NĚJAK POMOCT?…TŘEBA S UJÍDÁNÍM?“ NOTKA K ROMANOVI

