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14. SRPNA 2015 – PÁTEK
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Zítra ke snídani nám Krčma
u Veselé Mileny naservíruje
znovu kornflejky s mlékem a
čajík.
Jako
dopolední
svačinku nám dají jablkomrkvový salát. K obědu bude
květákový krém a pečené
kuřátko
s bramborem.

Odpolední svačinkou je
rohlík
se
švestkovým
kompotem a k večeři švédský
stůl, letos snad bez stolu,
jelikož táborníci nejsou tak
jídla chtiví jako loni.

Jaké bylo počasí?
Přes den bylo neuvěřitelné
vedro a dusno. Vážně dnes
nebylo příjemně a až na večer
začal vát trošku chladnější
vzduch.

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

34
31,5
29
27,5

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

Válečné šílenství! Tonyho paranoia!
Ohlodaná Miš! Letní kino! Polní oběd! Rýma útočí!

Hned ráno nás čekal poněkud netradiční budíček.
Ten měl být posunut vzhledem ke stezce odvahy, ale
nakonec proběhl ještě dříve, než měl. Vedoucím
z vedlejšího tábora utekl pes a tak ho (prý) naháněli
okolo našeho tábora a volali na něj. „Nedivím se, že
se k nim nevrátí, když na něj takhle řvou!“ litovala
pejska Liška. Po snídani a bodování začala etapa Válečné šílenství. Kontroverzní bitva o města Tom-tom town,
Morchalov i Májov se táhla přes celý den. Zasáhla i do chodu táborové kuchyně, která včera podávala svačinu i oběd
v polních podmínkách na Maništi. Byla rajská polévka a krupicová kaše. Zelená! Někteří rodiče
tipovali správně a za to jim skláníme poklonu! „Chtěli jsme udělat červenou, ale to
už byla polévka, tak jsme zvolili zelenou,“ vysvětlovala Láďa. Během celé hry se
událo několik zajímavostí. Jedna koalice se snažila nepěkně doběhnout druhou.
„Generál má být označený fáborkem, ale neřeklo se, že ostatní ho mít nesmí!“
bránila se lapená Čaký. Nebylo jí to nic platné a jejich koalici byl stržen bod.
Zvláštní byla i Miší příhoda. Nalepila se jí do vlasů smůla a nenapadlo jí nic lepšího, než si vlásky ustřihnout. „No ale
alespoň má teď moderní sestřih!“ chválil nový účes Piko. Již několik dní se nám v táboře rozmáhá smrtelná nemoc –
rýmička. Skolila již mnoho vedoucích. Nejprve to byl Tobi, posléze Error a nakonec to schytala i
Mája. „Ježíš ty vedoucí jsou cíti, ochladí se o dva stupně a hned onemocní!“ nechápala Šmudla,
oblečená v dlouhém rukávu i nohávu. Po dohrání Válečného šílenství, za výhry koalice Angličanů a
Dvojhlavců, jsme se odebrali na koupaliště. Letos asi naposledy. Mezitím se v táboře začalo uklízet,
aby toho dnes a zítra nebylo mnoho. Večer pak následovalo letní kino, které promítalo veškerá
loňská videa a posléze videa a letošní. Nejedna slzička ukápla, nejeden táborník u
promítání usnul... „Já ještě nechci domů!“ plakala Adel. Tony se celý den obával, že se
vedlejší tábor chystá nám pomstít za včerejší noční hluk. Již během letního kina prý
zahlédl na cestě nad táborem dvě červená světla! Poté přišla zase hlídka s tím, že slyšeli
divné zvuky za stany. Vše bylo raději zkontrolováno vedoucími i hlídkou a Tony
poslán na kutě, aby neděsil táborníky. „Šel jsem na záchod a málem počůral nohy Kaštanovi, který tam hlídal schovaný
za stromem!“ kroutil hlavou nevěřící Labuš.

Sheriff toho má dost!
Tohle je válka! Robin Hood je v rejži!

Sheriff po dlouhém odpočinku vyslechl své špehy a namísto vyčkáván í na
posily se rozhodl jednat dříve, než se k Robinovi přidají další. Tím zbojníka
zaskočil a obklíčil jeho pevnost bez možnosti útěku. Robin Hood věděl, že nesmí ze své tvrze vyjít
ven, ale Sheriffovy neustávající slovní útoky, kterými zbojníka zesměšňoval před všemi jeho muži, jej
nakonec donutily se Sheriffem změřit síly jeden na jednoho. Robin měl navrch dokud se do souboje
nezapojil kapitán Chackalius a svým výpadem zachránil svému veliteli život. Následovala
několikahodinová bitva. Zbojníci, vědomi se vlastní převahy, co se bojů v lesích týče, rozdělili Sheriffovu
armádu na menší jednotky, které se rozprchly do všech směrů. Dokud byli v Sherwoodu šlo vše podle
jejich představ, ale co se stane až bojechtiví zbojníci budou pronásledovat vojáky za hranice lesa?

Důležité info!

Konec tábora je v sobotu v 10:00 hodin (pro děti s vlastní
dopravou).
Jízdní řád autobusu Tallhoferův express je přiložen níže.

Služba a hlídka dne:
3. oddíl
Huliman: Máca

Včerejší prasáci:

Celkem se nám jich urodilo,
uvidíme, jak to dopadne
poslední bodovací den...

Buchta + Šimpo
Žalka + Kamcha
Teddy + Bobeš
Miš + Šmudla
Bolt + Bender
Hruška + Viky + Vancha
+ Füfü

CENA 10 TDA

Láska, sex a něžnosti
Tobi asi zase vystřídal partnerky.
Během kina sice ještě sdílel karimatku
s Füfü, ale během hlídky a se k němu
tulila Čaký. Během kina se k sobě také
tulili Tom-tom a Žabka, Lúca a Psík,
Lvice a Zejn, nebo Veverák a Urna.
Urna byl předtím obviněn z toho, že
chce
abychom
mu zorganizovali svatbu
s Locykou. Pak se ale asi
závazku v tak mladém věku
leknul a celou akci odvolal.
Hruška opravdu zvolila, snad již definitivně, Turba.

Čeká nás

Případné změny v dopravě nám prosím nahlaste
mailem či v návštěvní knize.

Čeká nás poslední
bramboriáda tábora,
hra rozstřel, která
ještě
může
zamáchat pořadím a
odpoledne dražba a
už jen úklid a balení. Večer samozřejmě slavnostní nástup
a diskotéka.

„VZBUĎTE NĚKOHO DOSPĚLÉHO!“ TONY K HLÍDCE

