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Špekoně nejsou! Deštíček!

Promítáme filmy! Aquazumba v ohništi!

Škvarek vedle Škvarku! Zásobovač nestačí! Neuklízí si! Zmatená hlídka! Šmíráci!

Co bude dnes
dobrého?

Protože kyseliny v průběhu
večera sežraly všechen chleba,
rohlíky a vůbec všechno,
nebude ke snídani chléb
s pomazánkou, ale kornflejky.
To bude ovšem táborníky
přivítáno. Dopolední svačina
bude konzumace melounů.

K obědu se bude servírovat
rajská polévka a rizoto,
doufejme, že na bitevní pláni.
K odpolední svačině bude
jidáš s ovocným mlékem a
k večeři pak ze včerejška
přesunuté špekáčky. Podle
yr.no pršet nemá.

Hned ráno po snídani probíhalo vyzívání. Francouzi vyzývali Němce ve hře
hutututu. Přestože si hru zvolili sami, tak jejich způsob hry byl naprosto
tragický a nakonec Germánům předali své tři vlajky. Následně probíhalo
hutututu mezi Poláky a Angličany. Zde po dlouhém a opatrném začátku se
hra musela několikrát urychlovat, ale přesto trvala ještě dlouho po svačině!
Také taktika poláků obět malé děti se neukázala tou pravou a Anglie vyhrála
na celé čáře. Následně se odehrála bitva o přežití. Každý táborník měl jediný
život, tudíž když byl vybit, skončil. Úplně. Do hry se prostě už nevrátil. „Nechal jsem se takticky vybít
hned na začátku, a najednou jsem zjistil, že už nehraju, to je nespravedlnost!“ nechal se
slyšet naštvaný Srna. A během toho co se hrálo, v tábořišti musela zůstat Ádel. Spálila se
o roztopený krb. „Já vím, že mě ty děti mají rádi, ale nečekal jsem, že se mi budou chtít i
podobat!“ kroutil smutně hlavou Škvarek I. (a to jsme zapomněli zmínit, že se k nim
před pár dny přidal i Bender, který uchopil do ruky do ruda rozpálený klacek). Po
pozdním obědě a dlouhém volnu pokračoval filmový festival v Cann-Elotu. Znovu jsme
si přehráli Anglický film o vzestupu Uthera na Trůn, poté Polská dvě videa – Soudkyni žížalu a Debilní kecy
táborníků. Následně jsme si zopakovali Francouzské filmy Kamelot a Legendu o sestrách Tallhofferových.
Následoval Germánský film, kterak Artuš hledal Morganu, a taktéž Germánský film, který ale bohužel nikdo
nepochopil. Zajímavá příhoda nastala v pozdním odpoledni. Když šla Viki na toalety, Schauma s Psíkem jí sledovali mezerou
mezi dřevy. Moc toho sice neviděli, ale prý to i tak stálo za to. Po svačině si nějací táborníci neuklidili, a nechali kelímky a další
bordel na stole. Když jsme se na nástupu tázali, nikdo se k tomu nepřiznal. Prasata. Následně jsme se měli přesunout k ohništi,
kde jsme si měli opéct špekoně, ale protože stále pršelo, a z našeho vykopaného ohniště se stalo jezírko, táboráček se nekonal.
Snad se bude konat zítra, nejdřív ale budeme vrátit ohništi původní funkci, protože z ohniště
se nám díky dešti stalo kalužiště. Alespoň Toni pro něj našel využití – zorganizoval si v něm
Aquazumbu. Morče nad ním drželo deštník, a on tancoval. A cákal všude kolem. Po večeři
jsme si zahráli noční hru (protože již nepršelo), která je na tomto táboře již tradiční – hledání
fotek táborníků na maništi a zapamatování si k nim přidělených čísel. Následně hladoví
táborníci (i vedoucí) opět vyjedli kuchyňské zásoby. Došel chléb, a zbylo jen pár suchých
rohlíků. Zásobovači budou muset jezdit ve dvou. Jak to ale uděláme, když Michal už odjel? Z večerní hlídky se k nám dostala
zpráva, že Blesk měl na další hlídku vzbudit Wakua, který je jeho spolubydlící, ale místo toho vzbudil Pika. Proč? To nevíme, ale
možná to souvisí s tím, že Mauglee (která měla hlídat s Wakuem) vzala Pika na dobrovolnou obchůzku tábořiště. Večer byla Miš
vzbuzena liškou, která se procházela tábořištěm, křičela a nechtěla jít spát. Tedy Miš – liška už spokojeně chrupká. Miš byla po
mnoha přemlouvánívh transportována do Krčmy a pokud se neprobudila, tak tam spí dodnes.

Ninive zbavila všechny identity!
Pejard tančí s Artušem! Čarodějka má Svatý Grál!

Jaké bylo počasí?

Podle předpovědi mělo pršet
celý den, naštěstí se nevydařila,
a přešel nás jen jeden krátký
slejvák. Pak ještě pár menších.
A ještě menších.

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

71
66
60
51

Služba a hlídka dne:
4. oddíl - Němci
Huliman: Morče

Včerejší prasáci:

Včera se jich zase urodilo. Na
nástupu byli potrestáni Teddy
s Beruškou a hlavně tradiční
prasáci Bolt, Nákladač, Bender
a Vlk. Fuj!

Časně dopoledne dorazila do Kamelotu družina Pejarda
z Mercie. A jednou z dvorních dam byla i čarokrásná
Ninive. A srdce vdovce Utera zaplálo hned pro tuto
krásnou ženu. Zatímco Uter ukazoval Ninive své
bohatství (imperátorskou hůl, Svatý Grál a svícen), jeho
syn Artuš tančil s Pejardem z jižních teplých krajin. Marně
Merlin Utera varoval, že se mu něco na Ninive nezdá.
Jakmile se Ninive dostala do blízkosti Grálu, použila kouzla a magii a zbavila všechny paměti a identity vůbec. Jediný, kdo kouzlu
odolal, byl Merlin. I ten ale nakonec v souboji magických myslí podlehl a Ninive, což je mimochodem nejmocnější čarodějka (6.
kategorie) Grál získává a prchá s ním. Na Merlina pak čeká kupa práce dát všechno dohromady…

Marcelin blog

Ahojky, ráno jsem
vstala, protřela si oči,
napudrovala
se
(samozřejmě), a pak
jsem vyrazila spolu se
svým oddílem na
vyzívání. Dost mě
naštvalo, že jsme museli prohrát, ale i tak to byla sranda.
Na Hutututu byli Francouzi oblečení špičkově. Třeba
taková Plyš. Měla zase krásně upletené vlásky s barevnými
copánky. Opravdu styl, kdybych byla o 30 let mladší, taky
bych si to tak dělala. Pak jak se oblékla Locyka, i Láďa to
chválila, že prý v těch dlouhých rukávech jí to sluší. A
potom Miš, ta byla kvůli zimě v krásném červeném
spacáčku, místo toho, aby si vzala bundu. Ale vypadalo to
dobře, přemýšlím, že bych to zavedla, jako nový módní
trend. Jakmile to začnu nosit já, budou to určitě nosit i
všichni ostatní. Takže je to dost těžké rozhodování. No,
zítra vám dám zlatíčka vědět, jak to dopadlo. Pá, pac a
pusu, VAŠE MARCELKA!!!   :-**

Láska, sex a něžnosti
Well a Pat po celý dnešní den byli pouze spolu,
i když už měla Well dávno být ve stanu ve
spacáku, byla v krčmě u krbu s Patem. Že prý
čeká, až bude moct do sprchy. Tam ale stejně
nakonec nešla. Nakladač a Gepard si dneska
řekli, že jsou spolu ve vztahu, a vůbec jim nevadilo, že jsou stále na
marodce u Žáby (které děkujeme za tuto informaci). Mauglí a Kiki spali
spolu pod jedním stanem, jelikož Ádel spí se svojí rukou na marodce a
Viki se přestěhovala na noc k La Syčce, protože Krtek se přestěhovala ke
Kamče. Pylař leze k Žabce a Máše do stanu, kam později zapluli i Morče
s Rockim. Mat byl opět viděn s FüFü, a Urna se tentokrát vyšplhal na
strop do kóje vedoucích, kde sledoval, jak Žába, která má trávit noc ve
své chatce, aby ji táborníci, jakožto zdravotnici našli, tráví místo toho noc
se Škvarkem. Podle Urny to byla nezapomenutelná podívaná.

Čeká nás

Jeden server ukazuje slunečno, druhý déšť. Tedy – bude-li bezdeštivo,
čeká nás celodenní bitva, ve které se pokusíme zneškodnit Morganu. A
získat zpět Svatý Grál. Předtím však ještě vyzývání Germánů.

„SRNO, TO MÁŠ TOLIK KOULÍ? NO JASNĚ, MĚ DORŮSTAJÍ“ (TATRA A SRNA)

