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Co bude dnes
dobrého?

Ke snídani bude Krčma u
Veselé Mileny vydávat loupák
a bílou kávu. Dopolední
svačinkou bude žlutokolík.
K obídku si pošmákneme na
gulášové polévce a někteří i na
buchtičkách
se
šódó
(„limitovaná edice bude i
sekaná, ale to tam Komáre
nepiš“, sdělil tajnou informaci
Pískle). Odpolední svačinou
bude rohlík s paštikovou
pomazánkou. Večer si každý
táborník opeče topinku a
dostane na výběr z masové,
zeleninové a boloňské nátěrky.
K případné druhé večeři bude
chlebík s pomazánkou.

Jaké bylo počasí?

Z našeho pohledu fakt zima.
Teploty se k naší objednané
třicítce nepřiblížili a většina
vedoucích už pod hábitem

nosí trička. Večer už dokonce
pár jedinců vytáhlo dlouhé
nohávy. Ale očekáváme návrat
horkého počasí.

Bodový stav družin

1. IV. Germáni
2. II. Poláci
4. III. Francouzi
3. I. Angličané

100
88
78
76

Vedoucí oddílů:

I. Vitalinea+Sedma+Pat+Mat
II. Haše+Error+Tobi+Bodlinka
III. Máca+Tony+Goryla
IV. Wydra+Syréna+Morče

Služba a hlídka
dne:
3. oddíl
Huliman: Tony
Služba:
Béďa+Kamcha +
Anýž+Anna
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Prezident a premiér! Titanic!

Fuskomety! Vedro a zima! Opožděný budíček!
112 básní dorazilo na téma Golem. Divadlo! Francie už třetí!

Všichni byli ze včerejšího plesu příliš unavení, a ani ti, kteří
vstávají každý den o hodinu dříve a dělají kravál, se včera
nevzbudili. Posunuli jsme tedy celý budíček o hodinu a deset
minut. „Tak dneska jsem se vyspal jako nikdy“, zíval během
tančení během budíčku Buchta. Když jsme se ráno vrátili
z many, zjistili jsme, že Jezdec a Skiller stále spí, vzbudili jsme
je a ihned z nástupu jsme je odvedli před celým táborem do potoka, kam se museli ponořit a křičet u toho „Jsem
Titanic a klesám se ke dnu!“. Jezdci se voda moc nelíbila. „To já kdybych zaspal, tak vstanu, než si mě někdo
všimne, abych do té vody nemusel.“, komentoval Titanic tradiční (ex)komentátor Haše. Dopoledne jsme hráli „Postav si svého
Golema“, a táborníci vytvářeli Golemy z druhých táborníků. Díla byla opravdu výborná, bylo však obrovské vedro, a Golemové byli
navlečení v toaletních papírech, krepácích a podobně, takže se potili mnohem víc než všichni
ostatní. Když zjistili, že musí čekat další čtvrt hodinu
na vyhodnocení a pak se ještě projít po molu v módní
přehlídce, měli co dělat, aby své kostýmy neroztrhali na
místě. A jako naschvál, skoro se ani nestihli z kostýmů
vysvléknout, a během chvilky počasí kleslo tak o deset
stupňů. Takže pak jim zase byla zima. Stejně jako golemům, kteří byli oplácáni bahnem
v potoce. „No, tak to abychom se do těch Golemů znovu navlékli…“, komentoval zimu Srna, který na sobě oblek Golema předtím ani
neměl. Odpoledne jsme si zahráli fuskometovou bitvu. „Losovali“ jsme, které oddíly budou se kterými ve spojeneckých koalicích.
Vylosovali se Poláci s Germány proti Angličanům s Francouzi. „Nevím, proč Morče losovalo, když už dva dny mluví o tom, že se mu
tahle koalice velkých kluků proti koalici malých holek líbí nejvíc“, nahlas uvažoval Buchta. Rivalští Germáni a Poláci odložili své spory a
bitvu pod vedením Pilaře a Morčete na plné čáře vyhráli. Snad to nebyla jen ojedinělá situace a vydrží jim to déle. Následovalo divadlo,
ve kterém se všem oddílům velice dařilo, a všichni předvedli výborný výkon. Nejlépe hodnoceni byli Francouzi se svou učitelkou
hranou Sízy, kteří včera dokonce hned druhý den po sobě vyhráli celkový počet bodů získaných za celý den a dostali se
konečně na třetí místo. Přesně tak, jak je tomu v jejich pokřiku. Tony měl radost, že se jim konečně zas daří. Jistě teď
přemýšlí, zda by neměli změnit pokřik a vložit si tam místo třetího místa druhé, nebo dokonce snad i
první. Rodiče, kamarádi a známí poslali dohromady táborníkům 112 básní na téma Golem. Všechny
byly výborné a za účast Vám všem moc děkujeme! Zejména děkují Poláci příznivcům Škorpíka, který
obdržel celkem 15 různých básní! V průběhu hodnocení všech vystoupení dorazil Námořník,
prezident SpT. Přijel se na nás podívat se svou rodinkou. Večer jsme zorganizovali oblíbenou soutěž SpT má Talent. Moderování se tradičně ujal Tony, v porotě zasedli Rudolf II. s premiérem Sobotkou
a Lucií Vondráčkovou. A kdo má největší talent v řadách SpT? No přeci tančící Smajlík =).

Golem – dobrý sluha, ale zlý pán

Golem jako golem! Dívčí válka na spadnutí! Naučí se muži žehlit?
Byl vyslyšen. Dveře se otevřely. A Rabi Löw si zachránil holý život za pevnými hradbami
Pražského hradu. Inu, to víte, doba pogromů na židy je doba pogromů. Ale samotný Rudolf
II. si ho vyhlédl, zachrániti nechal a požádal s podporou kata o součinnost při vytvoření
Golema. A protože odměna je veliká, sjíždí se do Pragy celá řada význačných alchymistů
bažících po tučné odměně. Ale Rabi Löw dodává toho nejlepšího a získává tučnou odměnu.
Nedobře ale Rudolf s Golem zachází, pro svůj prospěch jej užívá. A tak Golem zvlčí a svého
pána téměř zahubí. Ale co je zloba Golema proti zlobě zvlčilých žen. Vlasta, Šárka i Dana Drábová už mají mužské
lenosti dost! Založíme si hrad vlastní – Frauenburg, po česky Děfín. A muži ať si perou, sejí, vaří i žehlí sami. Bude
nám tak líp. Bude nám tak líp? No, to se teprve uvidí!

Návštěvy

Po protančené noci nás dopoledne
opustili Drak, Prkno a 2B. Místo
nich nás postupně navštívili rodiče
Plyš, Tatry a
Horala. Také
dorazili
babička
a
děda Notky a Bleska, rodiče Ládi a
tchán a tchýně Romana, všechno
v jedné (dvou) osobě. Moc všem
děkujeme za přivezené pochutiny!
Na kole až z Vídně dorazili prastaří

Včerejší superprasáci:
Je to divné, ale zase nikdo..

Láska, sex a něžnosti
Nátin vztah se Skillerem pokračuje bez
brutálnějších
hádek.
„Komáre,
normálně jsou u ní ve stanu a furt se tam líbají“, sděluje naše
pravidelná informátorka Anýž. Pylařovi na plese roztrhla Čaký
řetízek když stál za dveřmi na záchod, aby někoho vylekal. Někdo je viděl jak se spolu
baví, řekl to Handsfree, se kterou měl Pylař domluvený vztah a Handsfree si na plese
vytáhla opuštěného Vlka. Nikdo nečekal, že jejich vztah, ve kterým je Vlk pouhou
náhradou za Pylaře vydrží tak dlouho. Handsfree už dokonce nosí jeho bundu. Vlk byl ale
dnes večer vysledován naším profesionálním zvědem Urnou, jak se baví s Füfü v jejím
stanu. Prý vyšli až po 8 minutách a 33 vteřinách. Co se dělo uvnitř, je nám záhadou. O
Füfü má však zájem i A-Tom. Suri a Kecal se celý den motají kolem sebe a na dnešním
SpT má talent se objímali a drželi za ruce. Šimpo a Kiki tráví už od oběda celou dobu
poblíž jeden druhého, na dnešní soutěži se objímali snad víc než Suri a Kecal. I když těžko
říct, který z párů byl lepší. Jsme si však jistí, že i zítra tu o nich bude co říct!

Čeká nás

Včerejší prasáci:
Gepard
Jezdec + Skill

táborníci Buřt a Honza C.
V podvečer již výše zmiňovaný
prezident SpT Námořník se svou
rodinkou.

Dívčí válka. A každý ví, o co jde. Ženy se již nespokojí
s nadvládou mužů a zatouží po vlastním útulném hradu s čistými
komnatami. Dopoledne se s muži utkají v Hutututůůůů. Pak se
pokusí naučit se orientovat na mapě stejně dobře jako muži,
používat buzolu a dokonce šifrovat. Budou to potřebovat, až
odpoledne unesou hned celou řadu Ctiradů, které se naopak muži
pokusí osvobodit. A večer prokáží svou odvahu na stezce odvahy
spojené s koupáním.

„JDE VIDĚT, ŽE NENOSÍŠ PODPRSENKU, PROSVÍTAJÍ TI ZELENÝ PRSA“ (KIKI NA VLKA)

