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Merlin!?
1. SRPNA 2016 - PONDĚLÍ
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Krčma u Veselé Mileny dnes
ke snídani připravila chléb
s máslem a tvrdým salámem,
čajík. Ke svačině pojíme
okurky a rajčata ze skleníku
Ládi a dalších rodičů
(děkujeme), k obědu se bude
podávat brokolicový krém a
španělský rozstřel s rýží. K
odpolední
svačině
nás
očekává smetanový jogurt z
Valašska
s rohlíkem
a
k večeři langoše s kečupem a
sýrem.

Jaké bylo počasí?

Dopoledne svítilo sluníčko,
ale mraky se blížily, aby při
odpolední hře sprostě pršelo.
Ale v lese tak nějak kupodivu
ne. Tak jsme pokračovali.
„Ukončit hru ve chvíli, kdy
přestane pršet, to si děláš
*del!“ Komentovalo počasí
Morče. No, teplo bylo celý
den. Ale značná část nám
propršela… Snad bude líp.

Bodový stav družin

1. II Poláci
12
2. I. Angličané 8
3. IV. Němci
8
4. III. Francouzi 6

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

Vedení tábora:

Hl. vedoucí: Komár :-)
Progr. vedoucí: Labuš
Zást. pro TS: Láďa

Technický sektor:

Vedoucí TS: Láďa
Kuchař: Láďa, Pískle
Zásobovač: Michal,Roman
Zdravotník: Máca + Niki

Vedoucí oddílů:

I. Chackal+Lúca+
Rocki+Vitalinea
II. Haše+Error+Sedma
III. Máca+Tony
+Žába+Pat
IV. Wydra+Syréna
+Morče

Služba a hlídka dne:
3. oddíl
Huliman: Error

Včerejší prasáci:
Prasáci nebyly. Všude je
neuvěřitelný pořádek.
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Čestmír je zpět! Zase! Pylař také!!

Tábornické dovednosti! Vyzývání! Nekonečná mana!
Megazumba! Narozeninové hoblení! Nové přezdívky pážat!

Po roce zazněl znovu Tallhoferovým dolem Létající Čestmír a pak
následovala ranní Mana. Její počítání zabralo některým vedoucím celé
dopoledne. „To není možné, že bychom měli tak málo a Poláci tak
moc…“, divili se Morče s Chackalem a celé dopoledne trávili za kuchyní
přepočítáváním stovek koleček many. Chackal projevil tábornický instinkt,
když si svůj stan přesunul z lesa na krásnou louku. Bohužel, nad malé ohniště, které je deset metrů od ohniště slavnostního.
Tradiční komentátor Haše vysvětloval, že až si budeme opékat špekáčky,
Chackalův stan zcela jistě shoří. Srna se však hádal, že stan vydrží, protože je
z kvalitního čínského materiálu. Dočkali jsme se také posledních táborníků.
Dopoledne přijel Nakladač, který potěšil bojácného Bolta a hned k němu
zalezl do spacáku. Po obědě přijel Michal s hladovým Pylařem, jídlo už pro
ně však nezbylo, naštěstí si přivezli vlastní. „To do těch novin ale nepiš, jinak si to slíznu od jejich mamky!“,
marně žadonila kuchařka Láďa. Odpolední koupaliště jsme vzhledem k počasí vzdali. To
nicméně nikomu nevadilo, protože téměř všichni se hodinu a půl pohybovali v rytmu
Toniho zumby. „Tak takhle jsem si už rok nezatrsal! Doufám, že to brzy
zopákneme“, sotva popadal dech Srna. Při sbírání víček, jako odměny za
naučení se tábornických dovedností, Poláci dosáhli neuvěřitelné 100%
úspěšnosti i přesto, že několik nových táborníků druhého oddílu přiznalo, že vlastně ani neví, co
to je buzola. Nelze říci, jak k této chybě došlo, a proto bylo Polsko odměněno jako nejlepší oddíl
této hry. Anglie za trest vyzvala Poláky na souboj o tři vlajky v hodu polenem a drtivě vyhrála, zejména díky
geniálnímu hodu Goryly, který se rozhodl hodit poleno do křoví místo do kopce, ze kterého se skutálelo potrestaným
Polákům. Francie, na kterou v hodu polenem zbyli Germáni,
byla poražena jen kvůli slabé (žádné) podpoře
Pata, který se namísto oddílu věnoval koláči a
tudíž musela Germánům odevzdat jednu
vlajku. Po výborné večeři v Krčmě u veselé
Mileny proběhlo pasování nových táborníků. Došlo k reinkarnaci Geparda, nově vznikly přezdívky jako
Hands-free, Joker, Nakladač, Psoun, La Syčka a mnoho dalších. Následně proběhlo opožděné narozeninové
hoblení Bleska, kterému bylo v pátek osm let, a Goryly, kterému bylo o den později patnáct. Před večerkou bylo táborníkům
slíbeno zpívání v krčmě s následným LaKomem, který byl však nakonec nahrazen dalším zpíváním. Psík a Schauma po
večerce trénovali svá těla kliky a sklapovačky, jako následek rušení nočního klidu.

Jednotky vycvičeny! Snad! Doufáme!

Uter nechal otevřít brány Kamelotu! Představil dceru Morganu!

Byla to Uterova jasná podmínka: než vpustí novou posádku z jednotlivých národů na Kamelot, musí být řádně
vycvičena. A to se téměř podařilo. Jednotky celý den cvičily a
zdokonalovaly se v řezání dřeva, ošetřování raněných, sekání,
zapalování ohně i poznávání okolí Kamelotu, až Uter usoudil,
že brány nechá slavnostně otevřít. Jednotky se nahrnuly do Kamelotu a staly se
součástí jeho života. Navečer se objevila i Uterova sličná dcera Morgana. A ta je na vdávání.
Takže se čeká jen na vhodného rytíře. Proto se chystá velkolepý turnaj, který Uter již dvacet
let pořádá v den výročí zmizení svého syna. A letos to bude záminka k provdání Morgany.

Myslíme na Máju!

Velké srdečné pozdravy z Dolu zasíláme
naší bývalé hlavní vedoucí Máje. „To by si
Komáre zasloužilo vlastní článeček do
novin, ne jenom nějakou mávačku do
videa“, radil staronovému hlavnímu
vedoucímu Srna. Největší pozdravy
posílal ovšem osamocený Morče. Po
lahvince jednoho Capitaina vysílal
pozdravy na všechny strany ze srdce, či
doslova až od žaludku… Zdraví tě také
zbylých 70 táborníku a 19 vedoucích!
Těšíme se na brzké zprávy se severu
Evropy.

Díky všem (nejen)
maminkám!

Také moc děkujeme všem rodičům, kteří
nám zaslali nějaké potraviny, které moc
rádi zpracujeme! Máme díky Vám zásoby
ovoce, zeleniny a nově také koláčů, nad
kterými se táborníci jen mlsně olizují a
plné tácy mizí přímo před očima! Díky!

Láska, sex a něžnosti
Bender s Boltem projevili téměř schopnost
Dlouhého ze známé pohádky, když zvládli
protáhnout pod celtou ruce ze stanu do stanu a
sahat na Želvu. Té se to ovšem nelíbilo a věc
rázně vyřešila. Bolt ale pokračoval a škádlil se s Kiki v Krčmě. Chucky se dost
značně zakoukala do Chaumy a Haše neví, jestli se u sprchy objímali. Chackal
usoudil, že stan v lese nad táborem mu s Morčetem neskýtá dostatečnou intimitu a
přestěhoval svůj stan k potoku. Elsa utěšovala plačícího Speedyho, který se nechtěl
nechat pasovat na páže a hladila ho něžně po vlastech. A Máša prý čeká dítě
s Žabkou. A Krtek je Karel. Vyznej se v tom. Přesto díky Rockimu za zprávu. Psík
se věnoval sestře Locice, ale část večera byl i v objetí Náti. Spíďa zase celé
odpoledne trávil ve dvojici s Mauglee, ale večer se rád přitulil ke Komárovi.

Čeká nás

Hned po ránu očekáváme příjezd
nejvýznamnějších rytířů z celého
Pendragonu.
Uterova
dcera
Morgana je totiž na vdávání, a tak ji
chce král představit nápadníkům. A proto uspořádá velkolepý turnaj.
Toho se zúčastní ovšem i naši borci. Celý den nás tak čekají nejrůznější turnaje a
dokonce i rytířské zkoušky. A pak i první získání rytířských ostruh. Dá-li sluníčko, bude
i koupaliště. A pomalu začneme uklízet před čtvrteční kontrolou nejvyššího vedení.

„DEJ TAM NĚJAKÝ RANDOM DÍTĚ!“ SEDMA URČILA ZÍTŘEJŠÍ SLUŽBU.

