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Merlin!?
2. SRPNA 2016 - ÚTERÝ
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Láďa s Pískletem nám ke
snídani připraví kornflejky
s mlékem
a
toustíky
se
sýrem, k tomu
čaj, či kakao.
Dopolední
svačině
si
pochutnáme
na ovoci a
zelenině, která bude předzvěstí
luštěnin, tedy čočky na kyselo
s uzeným masem a okurkou.
Polévka
k tomu
bude
frankfurtská.
Odpolední
svačinka bude loupák a ovocné
mléko.
Večeře
salámová
pomazánka namazaná na
čerstvém chlebu ze Slatiňan.

Jaké bylo počasí?

Jedním
slovem
krásné.
Dopoledne tedy hrozilo, že
z mraků začne padat tuna
kapek, ale již před obědem
svítilo slunce Slunce. A
vydrželo do večera. Na koupák
to nebylo, ale ať to vydrží!

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

27
23
19
12

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

Navštívili nás:

Kromě odvažeče zbytků jídla
z kentusky i babička a děda
Notky a Bleska a Hrouda
s budoucí tábornicí.

Služba a hlídka dne:
1. oddíl
Huliman: Chackal

Včerejší prasáci:

Tak konečně jsou tady! Naše
první prasátka! Stále je sice
většina stanů bodována vysoce
nadstandardně, ale Méďa La
Syčka a Schauma a Psík nám
udělali radost a dostali se pod
šest bodů, což znamená
nakopnutí do zadku. Na Myš
kupodivu stále čekáme.

CENA 10 TDA

Hypochondři útočí! Triskoška léčí!
Germánský megaden! Poprvé na koupališti! Skoro!
Merlinovo langoše! Hajzlbába nestíhá! Rozorané hřiště!

Opět po roce se nám projevila zákeřná nemoc zvaná hypochondrický kotník.
Jako první se tato zhouba objevila u Náťy, která kupodivu tuto chorobu mívá
na táboře pravidelně. „Je fakt divný, že běhat na hru nemůže, ale večer na
triskošce skáče v jednom kole“, podivoval se zkušený Srna. Náťynu taktiku
brzy okoukala další děvčata, tudíž zásoba erárních berlí se nám rychle tenčí.
Veškerá jména nám do zítřejšího tisku dodá tajný informátor Bendr. Po včerejším ne zcela úspěchu, dnes naopak Germáni
skórovali. Kam přišli, tam vyhráli. Co se třeba přetahované týče, ze dvanácti zápasů vyhráli
všech dvanáct. Co čert nechtěl, včerejší vítězové Poláci vyhráli jen dvakrát.
„Ještě že maj ty děcka nás se Sedmou a Errorem, zasloužili jsme se jim o celou
polovinu vítězství!“ mumlal si nespokojeně pod vousy Haše. Díky tomu, že se
včera hrálo celkem šest her, tak se Germáni rázem vyhoupli do čela
celotáborové etapové hry. Dopolední přetahovaná družin změnila naše krásné pískové hřiště v jednu velkou
oranici. Zejména Goryla se svým novým okovaným obutím značky kanada se zarýval několik
decimetrů pod zemský povrch. „To bude mít služba pěknou fušku, až to tady po něm půjde hrabat“,
litoval nebožáky hodný Srna. Odpoledne jsme se všichni těšili na místní koupaliště. Marně! Labuš zastavil na hřišti
necelých deset metrů od vody, ale dál nás nepustil ani na krok. Zklamání ovšem
vynahradila impozantní hra hajzlbába – neboli Tony. Papíru chtiví táborníci se
proplétali různými nástrahami typu průjem, roupy, nebo střevní chřipka, aby
nakonec nalezli útěchu u Tonyho, který nápor sedmi desítek papíru chtivých dětí absolutně
nezvládal. Pro radost (doufejme) všech nám kuchyně připravila k večeři langoše. S česnekem,
kečupem a sýrem. A to speciální - Merlinovo, tak jak se na pořádnou etapovku sluší. Česneku ale bylo
příliš, a tak malé tábornice odevzdávaly své langoše svým vedoucím. „Konečně máme pořádný jídlo, a
ony si ještě stěžujou, nevděčnice jedny!“ komentoval jejich počínání Srna s již druhým langošem
v žaludku. A třetím v ruce. A čtvrtém ve druhé ruce. Kyky se podělila o iontové drinky v prášku. A tak
Viki po konzumaci pěti pytlíků půl hodiny před půlnocí stále
nemůže zastavit chronický smích a je transportována i se
spacákem do izolace. Na pingpongový stůl. Včera se také zjistilo, že Boltova baterka
nejen svítí, ale má i tlačítko na ochranu před úchyly a útočníky. Paralyzér. Bohužel ho
prozkoumal Horal. Ale křeče měl jen chvíli a brzy byl v pořádku. „Vitalineo, věřila bys, že mne brněla celá ruka až k lokti?!?“,
začal po 45 minutách konečně mluvit paralyzovaný Horal. Že by po iontovém nápoji?

Uter našel ztraceného syna! Konečně!
Artuš vytáhl meč z kamene… Morgana se urazila!

Každý rok. V tento den. Uter již léta pořádá v den zmizení svého
jediného syna velkou oslavu. A letos pozval snad všechny, co v zemi
Pendragon něco znamenají. Přijel král Baratheon (pro znalce Robert)
s konkubínou a nevlastním synem Artušem, rytíři Gawein, Lancelot, Toni, Lohengrin,
Tristan a Galet. Galet i se svou krásnou manželkou a schovankou. Hlavním cílem oslavy
bylo najít ženicha pro sličnou Morganu. Vše ale dopadlo jinak. Ukázalo se, že Toni o Morganu nemá vůbec zájem. Artuš zase
strávil spoustu času v obilí s komornou Morgany, s Gynewrou. A k tomu ještě ten nešťastný meč, který Artuš vytáhl
z kamene. To ovšem poukázalo na to, že Artuš je přímý dědic rodu Pendragonů a tím onen zmizelý Artušův syn. Takže ze
svatby nic nebude… No ale zabránit celodenním rytířským turnajům to nemohlo!

Nově epické duely!

Haše s Errorem se rozhodli
připravit si na celý tábor
několik krátkých duelů jako
divadlo
pro
táborníky.
Táborníci si mohli vsadit na
jednoho z nich, který vyhraje,
a tím zdvojnásobit svůj vklad. Dnes proti sobě bojovaly
smyšlené postavy Lord Allesair a Sir Tristan (ne ten ze
scének). „Gratuluji, právě jste zabavili děti na deset
minut, teď zas nemají co dělat!“ okomentovala délku
programu pobavená Sedma.

Marcelin blog

Podívala jsem se dnes na to, jak naši táborníci chodí
oblékáni. Někteří se ani nepřevlékli, natož vykoupali, ty
tedy hodnotit rozhodně nebudu. Body ode mne dnes
získávají Čaký, Füfü a Psík. Ten se zatím ale
nevykoupal, ale napsala jsem ho sem, protože je In.
Nejkrásnější žena z celého tábora je Morgana, ta mě
svým žlutým žížalým oblečkem nejvíce potěšila a tak má
ode mne velké plus. Jestli i vy ostatní chcete být cool,
jako Morgana, tak sledujte můj blog. Vaše nejkrásnější
Marcelka.

Láska, sex a něžnosti
Kyky a Viki se téměř popraly o psíka, když zjistily,
že s ním nemohou tančit obě najednou. Bolt se, ve
stanu Vlka s Benderem, dvořil Gepardovi. Mat
celou noc protančil s Füfü i navzdory návalu Miší
skupiny (Kosa, Šmudla, Plyš). Toni a Morče v objetí
na ploužáku, asi nová láska. Žába II a Error spolu
tančili 2 ploužáky, které si užili, doufejme, že z toho
něco bude. Goryla se jako obvykle ploužil se svým
hrníčkem. Šimpo a Miš spolu tancovali po celou
dobu triskošky. Následně si Miš zapsala do svého
tajného deníčku, že konečně tancovala s klukem, který se jí už druhým
rokem líbí. Syréna a Máca ploužák, žádná novinka. Novinkou je
ovšem to, že Želva opustila Ještěra a ploužila se se svým Psíkem.

Čeká nás

Koho dnes Francouzi, interně nazývaní šnekožrouti, vyzvou k souboji,
zatím nevíme, ale dojde k tomu hned po snídani. Poté nás čeká stavba
hradů Kamelotů z přírodních materiálů. Po obědě přijede Tonda Obal
z Eko Komu, aby nás naučil třídit odpad správně a rychle. A konečně po
odpolední svačině se prověříme v orientačním běhu, zda si všichni
opravdu ostruhy za práci s busolou zasloužili. Ti, co dorazí s buzolou zpět
do tábora, se zúčastní noční hry Transport ohně pro obra.

„KYKY ROZDÁVÁ DĚTEM DŽOINTOVÉ NÁPOJE!“ NIKI (ZDRAVOTNICE).

