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Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
k snídani naservíruje kornflejky
s mlékem, nebo toastík

s máslem a čaj. K dopolední
sváče si dáme
meloun
(s vosami). K obědu bude
kuřecí krupicová polévka
s vejcem a k hlavnímu jídlu
české kuřátko na paprice,
vařený
brambůrek,
nebo
houskový knedlík. Ku svačině
budeme
mít
rohlík
s
česnekovou
pomazánkou,
nebo buchtičky bez šodo. K
večeři servírujeme slatiňanský
chléb
s
kroužkovou
pomazánkou a k druhé večeři
chléb s paštikou.

Jaké bylo počasí?

Čím dál větší vedro! Ve stínů
stromů a Krčmy je ještě
příjemný chládek, ale stačí se
projít přes tábořiště po štěrku a
člověk má uvařený mozek.

Bodový stav družin
1.II. Dvojhlavci
2. I. Angličané
3. III. Lotrinsko
4. IV. Germáni

13,5
10
10
4,5

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

Vedení tábora:
Hl. vedoucí: Mája
Zást. hl.. v.: Komár :-)
Progr. vedoucí: Morče
Zást. pro TS: Labuš

Vedoucí oddílů:
I. Panchelka+Chackal+Komár
II. Haše+Error+Robert
III. Máca+Tony+Syréna
IV. Wydra+Tobi+Magi
Služba a hlídka dne:
1. oddíl
Huliman: Chackal

Včerejší prasáci:
Šimpo + Buchta

Superprasák:
Miš

CENA 10 TDA

Strašný horko! Nebyla mana!
Letní kino! Vosí aquapark! Šmoulí šodó! Zákaz ohně!

Ráno začalo poněkud neobvykle, a to bez many. Bohužel to nebyl omyl,
nýbrž záměr za bordel před budíčkem. Z naší dobré vůle jsme jej posunuli,
aby se děti po diskotéce vyspinkaly a ony se nám odměnily hlukem a
nepořádkem. Dopoledne pak proběhla hra Rychlý přesun, během které si
táborníci vyzkoušeli rychlou evakuaci. Měli za úkol zabalit si jako jednotlivci
i oddíly věci nejdůležitější pro přežití v noci mimo tábor. Nesměl chybět kartáček, čisté ponožky, či plavky. „Tak jsem
dneska zjistila, že nemám kartáček, asi jsem ho nechala doma!“
stěžovala si Hruška, balíce na hru. "No chudák Turbo, chodit s
nemytou hruškou bych fakt nechtěl", hned za
tepla nám informaci donesl Srna. Následovalo
stavění přístřešku a výroba vlajek. Oběd byl
dneska opět barevný. Tentokrát však byla zvolena barva modrá. Zajímavé je, že před obědem se
po tábořišti pohybovalo větší množství
dětí oblečených v modrých tričkách a po
něm jich bylo již méně. Barvičky vládly kuchyni i mimo vaření,
obarvovaly se totiž „šátky“ pro děti. "Tak Germáni mají po 8
letech opět žlutou barvu místo tradiční černé, co se tu letos
nemění...", hloubal překvapený Haše. Vzhledem k hroznému vedru jsme se opět na odpoledne přestěhovali ke
koupališti a místnímu stánku. Zde se rozběhla nová aktivita v podobě masáží.
Nejprve masíroval Morče Chackala a poté Lůca masírovala Morče. Mezi tím se
v táboře vytvořil vosí aquapark. Vzhledem k rostoucímu množství vos roste i počet
pastí na ně. Momentálně jsou všude vyvěšeny pivní pet lahve s lákavým mokem, ve
kterém plave mnoho vos i sršní. „Já z toho chci vyrobit zvonkohru!“ přesvědčovala
Mája vyrábějícího Labuše. Následně se dotvářeli
vlajky, zbroj či sbíralo dřevo na stavbu pořádného
přístřešku. Bohužel jen na něj, táborák se nekonal a asi ani v blízké době nebude,
jelikož vzhledem k vysokým teplotám a suchu platí zákaz rozdělávání otevřených
ohňů do vzdálenosti 50 m od lesního porostu. Založili jsme pouze malý, téměř
přikrytý táboráčíček na opékání topinek. Během večerního nástupu nás čekala další kuriozita v podobě svlečeného
Kaštana. Oděn spoře jen v trenkách předstoupil a vyřkl přiznání: „Jsem Fantomas!“. Po setmění následovalo slíbené
letní kino. Nejprve děti sedící před Krčmou na karimatkách shlédly táborová videa a posléze byl promítán všemi
očekávaný film Mimoni. Poté již následovala večerka. Většině dětí se posezení na karimatkách zalíbilo a chtěli zde i
spát, nicméně vzhledem ke zvedajícímu se větru se spaní pod širákem přesunulo.

Jsou nám v patách! Zase zdrháme!

Zabouchnutá Marion! Bičováni počasím v nuzné chatrči!

Marion si na své obvyklé procházce lesem všimla pohledného mladého muže,
jak rozdává jídlo, oblečení a peníze chudým. A vůbec všem
lidem, kteří kvůli Sheriffově řádění přišli a všechno.
Zvědavost jí nedala a musela se přijít podívat blíž. Když
byla jen pár kroků od něho, došlo jí, že ho už někde viděla.
Vlastně všude. Byl to totiž Robin Hood a jeho podobizna
s vypsanou odměnou teď visela na každém rohu. Stačilo pár
okamžiků aby si byla jistá, že tohle je ženich pro ni – hrdina a hlavně někdo, koho její otec nemůže vystát. Robin měl ale jiné starosti.
Vojáci byli jen o krok za ním a on musel své ležení mnohokrát přemístit, aby se vyhnul otevřenému boji, na který prostě neměl dost
kuráže. Když už konečně měl tábor, kde ho vojáci nemohli najít, bylo to na tak nehostinném místě, že by tu dlouho nevydržel.
Rozhodl se tedy pro další – poslední – stěhování. Se svými zbojníky postavil v Sherwoodském lese pevnost s vysokou palisádou, která
se brzy stala útočištěm všech psanců z širokého okolí. Robin Hood má teď malou osobní armádu. k čemu ji asi zneužije?

Táborníci hrají flašku! Bez flašky!

Ve volnu po večeři byla přistižena skupinka táborníků
na hřišti, kde, dle tajného zdroje, hráli známou hru
„flaška“. Jaké bylo překvapení vedoucích, kteří šli
obhlédnout situaci, že hrají bez jedné velice důležité
propriety – oné flašky. Byli jsme obeznámeni s novými pravidly a ihned
nedobrovolně zapojeni do hry. Součástí této hry jsou otázky na tělo či
úkoly. Během pozorování jsme zjistili například to, že Kaštanovi se mimo
Sedmy zalíbila také Bodlinka a Morče, nebo že Füfü
Morče nemiluje. Z úkolů jmenujme pusu na tvář či běh
přes tábořiště jen v trenkách.

Hladová Srna!

Je k neuvěření, co někteří táborníci dokáží konzumovat.
největším jedlíkem letos není Goryla, Tom-tom, ani Turbo, ale Srna. V
pondělí si dal k večeři šest krajíců chleba a včera stejné množství pudinku.
"Ale měl jsem každý v jinak barevné misce!", chlubil se náš otesánek.

Láska, sex a něžnosti
Během letního kina se spolu na jedné
karimatce dívali Kamcha se Zejnem, Narmen
s Ještěrem a Želva s Matem. Skupinka Psík,
Sízy, Minnie a Veverák se rozhodla, že místo
filmu zalezou do stanu a zahrají si flašku.
Tentokrát si snad na rozdíl od skupinky
z vedlejšího sloupku vzali i potřebné propriety.

Čeká nás

Dopoledne nás poprvé letos čeká bramboriáda
a posléze hra Cestou necestou. Po obědě se
otevře Tallhoferův aquapark a poté bude
následovat oblíbená hra Divá zvěř, cechy a
večer zpívání v Krčmě. A možná dojde i na
sázkovou kancelář LaKom.

„MIŠ, CO TO MÁŠ NA SOBĚ?“ „NO PLAVKY ... A ZMRZLINU…“

