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Merlin!?
7. SRPNA 2016 - NEDĚLE
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny dnes
bude ke snídani servírovat
oblíbené kornflejky s mlékem.
Dopolední svačinkou bude
slaďoučký melounek. K obědu
se těšíme na květákovou
polívčičku a zelené boloňské
špagety. Odpolední svačina se

ponese
v duchu
rohlíčku
s ovocnou
přesnídávkou.
Večeři si táborníci opečou
sami na ohni – těšíme se na
topinky
s mnoha
druhy
speciálních
nátěrek.
K případné druhé večeři si
dáme pečivo s pomazánkou.

Jaké bylo počasí?

Stále se nemůžeme shodnout,
jestli je super, nebo jen dobré.
Polojasno, trenýrková teplota a
téměř bezvětří. Sice to není na
chození ke koupališti, ale na
hry v lese je to ideální..

CENA 10 TDA

18. ples SpT! Točíme filmy!
Souboj v páce! Hamburger! Dezerce!! Nekonečné focení!
Limonády prodány během pár minut! Všichni jsou již unavení! Maxim+Marcelka!

Ráno proběhlo v polském stylu, celým táborem se
nesla polská hymna a jiné jejich písně, hudba hrála
k jejich vyzývání, kde namísto toho, aby bojovali proti
jinému oddílu, vyzvali Poláci sami sebe. O šest vlajek!
V páce. Souboj sice proběhl proti Francouzům, Poláci
vyhráli, ale namísto šesti Francouzských vlajek si Poláci vyrobili šest nových.
Jakmile ostatním oddílům došlo, že Poláci takto vlastně obešli systém, na protest
odešli uprostřed nástupu z tábora, jediný Bolt od Francouzů zůstal na nástupu s Poláky. „Tak, teď
když Angláni, Němčouři a Frantíci dezertovali, jsme poslední, kdo zůstal. Vyhráli jsme tábor!!!“,
radoval se tradiční komentátor Haše. Ostatní oddíly se však (ke zklamání Poláků) vrátily. Při návratu skandovali „Spalte polské vlajky!
Spalte polské vlajky!“, což jim vydrželo dobrou půl minutu. Když Labuš odmítl, byl Anglickými, Francouzskými a Německými zrádci
ponořen do potoka. Poláci ho i navzdory veškeré snaze zachránit nedokázali, bylo jich málo, a
nedostali se k němu ani na 10 metrů. Po vyzývání, a malé, trapné vzpouře byl všemi chválený
oběd – Buchtičky se šódo! A k velkému překvapení, bylo klasické žluté barvy! Jakmile se
všichni najedli, po poledním klidu se pokračovalo
v natáčení. Tedy… Pokračovalo… Třeba takoví Francouzi
místo něj půl hodiny pobíhali po táboře a nevěděli, co mají
dělat. Ptali se, jestli prý otevřeme bufet. Pat se pak tedy
chopil organizace, a něco málo také natočili. Ale žádný oddíl video nestihl, takže se všichni rozhodli,
že se bude pokračovat ještě v neděli. Při natáčení byly oddíly postupně
odebírány na focení jednotlivců, vzhledem k tomu, že se téměř každý
ještě oblékal do kostýmu Utera, nebo Marshe, zabralo hoodně času. Táborníci si po natáčení, před
odchodem na ples chtěli vyprosit odložení plesu na neděli, že prý jsou unavení… Nakonec, když jsme
nabídli, že ho tedy zrušíme, si to raději rozmysleli. „Doufám, že vedoucí jen blafovali!! To by se pak Toni
připravoval na ples úplně zbytečně!!!“, komentoval nabídku čerstvě zotavený
(z brutálního útoku komentátora Hašeho) Srna. Před odchodem na ples se podávaly
Hamburgery a cola. Hamburgerů bylo málo, a na čtvrté přídavky už nezbylo. A to jsme
jich udělali hodně! „Kecaj, že je nemají, já už mám pátej a koukal jsem, že Morče si jich bere ještě víc!“ naháněl
další táborníky do kuchyně Srna. Po brzké večeři jsme se všichni postupně odebrali do Rabštejnky na ples, který
začal velkolepým zahájením Dj Tonim. Mat, Goryla, Pylař, Tom-tom, Error a další se dohodli, že si nakoupí pro
jejich tajnou organizaci limonády do zásoby, pak jsme nakoupili my pro ostatní táborníky, a rázem žádné limonády nezbyly. Proběhla
soutěž šlehačkovaná, kde Haše s Errorem soutěžili. Error vyhrál, snědl jí rychleji. Pak nám přijeli Maxim Turbulenc, kteří nahodili
pařbovou atmosféru, a následovala Marcelka se svým výstupem. Pak spousta dalších věcí, pro které tu už dnes však nezbývá místo.

Svatba prince se služebnou!

Celý den probíhaly přípravy na svatbu, která se konala na plese. Artuš se ženil se služebnou
Gwynevrou! Rytíři Lancelot, Gawein, Hektor, Tonislav a jejich panoši Franta, Maulenin, Paul
a Autonín objížděli na svých koních, všechny okolní, i vzdálené, malé, velké i střední vesnice, kde rozhazovali pozvánky
na největší svatbu, jaká se za poslední století v celém Albionu odehrála. Na svatbu se přijeli podívat až ze vzdálených
koutů, jakoje Mercie, nebo Queen’s Crossing. Král Baratheon se však svatby nevlastního syna Artuše neúčastnil,
protože leží ve svých komnatách těžce zraněn. Byl přepaden divokým prasetem, když lovil jeleny.

Marcelčin blog

Bodový stav družin

1. IV. Němci
2. II. Poláci
3. I. Angličané
4. III. Francouzi
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Navštívili nás:

Tradičně na slavnostní ples
se nám to množí. Během dne
nás navštívili dinosauři Šimi,
Boban a Botanik. Dále Tobi
s přítelkyní a bratrem a
Chackalova rodina.

Služba a hlídka dne:
4. oddíl - Německo
Huliman: Syréna

Včerejší prasáci:
Na Myš a Šmudlu stále
čekáme. Ale letos se velkými
adepty stávají Bendr + Vlk +
Bolt + Nákladač.

Nejdříve se vám chci
všem
omluvit,
za
předešlé výroky v mém
blogu.
Nějakého
Mařenu neznám a ani
nechci znát. Prostě se
mi nějaký hekr naboural
do systému. Až já
zjistím kdo to byl, tak ať
se těší. Dnes budu komentovat, jak někteří
tančili. Nelíbilo se mi, když Tom-Tom šlapal
při tanci Čaký na nohy, ta mi pak ukazovala, že
je má celé pohmožděné, styď se Tom-tome!
V ranních hodinách jsem nějakým způsobem
dobelhala zcela v dobrém stavu, tedy aspoň já
si to myslím. Někteří se neumí ani pořádně
obléci na slavnostní ples, třeba Pilař přišel
v kraťasech a ve špinavém tričku, které
předtím nosil už 5 dní. Tedy na plese ho měl
už 6. den. Pak jsem přišla na řadu já, nastříkali
na mě třpytky a něco bílého, pak jsem
vypadala jako Šmudla.. Pak jsem zakrákala
moji oblíbenou píseň. Jak jsem si ale vyslechla
budu muset Marcelku navždy opustit a
předstírat Ivetu Bartošovou. Nechci to! Vaše
nejjj nej Marcelinina.

Láska, sex a něžnosti
Šimpo/Angličan se už od rána připravoval na
ples, na který pozval Miš. Aby ji vynahradil
zlomené srdce, poté, co jí řekl, že už je zadaný.
Nebyl však jediný. Rytíř Goryla z Moravy byl
dopoledne viděn ve stanu FüFü, ale prý tam byl
jen něco vyřídit od Mata. Pravděpodobně se jen vymlouval. Urna, na kterého si už
dáváme všichni kvůli jeho výcviku pozor, sledoval z koruny stromu, jak si Žabka
s Mášou povídají. Až do večera jsme pak nevypozorovali nic, snad jen, že Pylař stihl
ještě pozvat Čaký na ples, na kterým se pak
všechno rozjelo. Tedy kromě těchto dvou,
Čaký s Pylařem snad ani netancovala, drze ho
totiž předběhl Tom-tom. Šimpo/Angličan, ten
naopak svému pozvání dodržel, a celý večer
netančil s nikým jiným, než s Miší. A že
tancoval hodně! Šmudla zas odmítla za celý
ples tancovat jediný ploužák, na protest, že jí nikdo nepozval. Všechny ostatní
písničky však propařila s Teddym a Vlkem. Zejn se ploužil s Mauglí, ale jakmile
zahlédli kameru, tak od sebe rychle odskakovali. Kecal vábil celou noc tábornice
svým break-dancem, který byl schopný dělat i při těch nejpomalejších ploužácích.
Vypadalo to sice hrozně, ale na Viki to zřejmě zapůsobilo, protože na cestě do tábora
si nepovídala s nikým jiným. (Šla s ním bosa, měla totiž otlačené nohy, kvůli špatné
velikosti podpadkových bot.)

Čeká nás

Slavnostní 19. olympijské hry, kde proběhly speciální disciplíny, jako třeba spaní
s Mácou, házení oštěpem s Matem, nebo sloní střílení z luku s Hašem. Dále budeme
po namáhavém včerejšku v klidu dodělávat oddílová videa.

„NÁSTUP? NEBYL NÁHODOU UŽ VČERA?“ (CHACKAL PO RÁNU)

