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ROBIN HOOD
HRDINA SHERWOODSKÝ

15. SRPNA 2015 – SOBOTA

Rozstřel! Nekonečná dražba! Finiš!

SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Dnes nám k poslední
snídani Krčma u Veselé
Mileny naservíruje rohlík s
nutelou a
čajík. Do
autobusu
dostanou
táborníci
toastík a h(H)oralku. A bude
to na několik měsíců
poslední jídlo, které Láďa s
Labušem
jsou ochotni
na
táboře
vařit!

Jaké bylo počasí?

Celých čtrnáct dní bylo
neskutečný, brutální, totální,
místy až hnusný vedro. Za
celou
dobu
nám na
tábořiště
spadlo
celkem
37 dešťových kapek, což je
vysoký podprůměr. No
uvidíme, zda na to v příštích
letech nebudeme vzpomínat
s láskou...

Bodový stav družin

1. II. Dvojhlavci 43
2. I. Angličané
38,5
3. III. Lotrinsko 34
4. IV. Germáni
31,5

Vedení tábora:

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

Krvavá Mája! Trisko bez Marcelky! Královská hostina!

Ráno po budíčku a snídani proběhla poslední bramboriáda letošního tábora. Děti škrábali o
sto šest, ale výsledky byly dost podobné těm předchozím. "Ti Angličané prostě neumí
škrábat!" vysmíval se Mat, člen Germánů, kteří stále bramboriádu vyhrávají. Poté už nastal
čas Rozstřelu, soutěže bodované dvojnásobným počtem bodů, při které se běhá od
stanoviště ke stanovišti a plní úkoly. Součástí byla jako vždy šifra, zdravověda či ohně. Dále
přibyly nové disciplíny jako protahování provázku oblečením či mana. "Au, já jsem si spálil pindíka!" stěžoval si na novou
disciplínu Rychlík. Po neuvěřitelných 53 minutách doběhl druhý oddíl, kdežto ostatním to trvalo přes hodinu. Po obědě
následovala dražba. Tentokrát se nám trochu protáhla a místo do svačiny trvala téměř do večeře!
Každý táborník si pořídil spousty potřebných věcí, kterými oblaží
nejenom sebe, ale i své sourozence a rodiče. Nikdo dokonce nechtěl ani
vyrazit na koupaliště, aby náhodou nepřišel o nejennější kousky. Večeře se
již tradičně nesla v duchu přeplněného švédského stolu. "To je fakt super,
zase párečky, sekaná, pečená kuřátka, to miluju!", liboval si umaštěný
Piko. Na své si přišly i naše diety. Červená řepa, bezlepkový chléb i kuřátko na vodě bylo přichystáno jen a jen pro ně. Večerní
nástup se proměnil ve velké vyhlašování výsledků. Nejlepší stan tradičně
obhájili Želva a Ještěr. Letos ovšem jen o prsa před Mášou a Žabkou. A stejně
tradičně se prasačkami tábora staly Miš a Šmudla. Ocenění pro nejlepší
táborníky jednotlivých oddílů převzali z rukou hlavní vedoucí Máji: Šimpo,
Urna, Sedma a Notka. Posléze byly rozdány podepsané táborové fotografie a k
jubileu SpT krásné KPZ(ky). To bylo bohužel to poslední, co Mája na nástupu zvládla. Těsně před
vyhlášení výsledků oddílů se jí spustila krev z nosu a
musela celý zbytek nástupu trávit pod vodou u korýtek.
"To je fakt škoda, že tu nemohla být a sledovat naše vítězství", litoval malou sestřičku
Haše. Ano polští Dvojhlavci vyhráli letošní etapovou hru a po mnoha letech tak
přerušili nadvládu Anglie. Večerní triskoška proběhla naprosto neočekávaně bez
Marcelky Holanové. "Tak to jsem ještě na táboře SpT nezažil, aby se neobjevila nějaká celebrita!"
podivoval se zmatený Srna. Jestli je to definitivní, nebo zda se jedná o pouhou indispozici, se dozvíme již za pouhých 351 dní!

Král je zpátky! Sheriff padl! Velkolepá svatba!
Chackalius mrtev! Gisborn zradil a přeběhl k Robinovi!

Rozhodnutí příběhu muselo padnout a zbojníci se vydali ven z Sherwoodského lesa. To byla
ovšem jejich osudová chyba. Proti vycvičených rytířům v boji muže proti zbojníkovi neměli šanci.
Robin nechal ostatní, včetně Marion, skrýt se zpátky do lesů a sám hodlal čelit Sheroffově armádě. Poté, co mu
došly všechny šípy jeho dalekonosného luku došlo konečně na rozhodující boj. Proti
Robinovi vyrazil statečný Chackalius, který Robina několikrát zasáhl, ale nakonec kapitán při
neopatrném výpadu přišel o život. Budiž ti země lehká Chackalie. Další na řadě byl Gisborn, který ovšem po první
ráně utekl jako spráskaný pes. Meč s Robinem tedy nakonec zkřížil samotný Sheriff. Byl to krátký boj s jasným
vítězem. Poraněný Robin neměl proti Sheriffovým výpadům žádnou šanci, zakrátko přišel o meč a padl k zemi.
Sheriffovu poslední ránu ovšem zastavil král Richard, který se vrátil ze Svaté země. Ani jeho povel ovšem Sheriff
nehodlal poslechnout a napřáhl k rozhodující ráně. Nečekaně se ovšem vrátila Marion a na svého milovaného otce
vystřelila! Naprosto zničený otec se nevzmohl na odpor a z místa boje utekl. Robin byl zachráněn a nezbedná dcera Marion skončila v
jeho náručí. Ptáte se, jestli nakonec byla i svatba? Byla! A Jaká! Bujaré oslavy trvaly několik dní a celá země se pomalu vzpamatovávala z
prožitých traumat. Tím náš příběh končí! Jestli spolu žili šťastně až do smrti, zda měli kupu dětí, nebo zda se k nim jejich děti také
obrátili zády, jako ke svému otci Marion, si povíme zase jindy...

Důležité info!

Vedoucí oddílů:

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

Konec tábora je v sobotu 15.8.2015 v 10:00
hodin (pro děti s vlastní dopravou).
Jízdní řád autobusu Tallhoferův express je
přiložen níže.

4. turnus táborů SpT

Největší prasáci:

Naše prasačky jsou
několik let tradiční!

CENA 10 TDA

Láska, sex a něžnosti
Poslední drbárna má pochopitelně také
co říci. Hruška se již definitivně
zaTurbila. Pokud Turba nezlobí Zejn,
tak jsou zaklesnuti jeden v druhého. Tobi byl večer několik hodin uspávat
Füfü a Haše trávil odpoledne v houpačce a večer na hlídce se Sedmou. Po
večerce se před stanem k sobě tulili Pat a Psík. Po bližším
ohledání místa jsme ovšem zjistili, že je mezi nimi ve
spacáku zakuklená Lúca. Bolt poslední dny trávil bok po
boku s Čakí a Psík většinu času s Qaskou. Tom-tom se
nechal slyšet, že by se chtěl tulit k Žabce, což také
následně udělal. A kdo bude v naší rubrice příště?!?

Čeká nás

Poslední budíček, snídaně, celkový úklid a tradiční slzavé údolí během
odjezdu všech táborníků. A pak dlouhé dospávání ve svých postýlkách...

již

Miš +
Šmudla
(fuj!)

Sbohem a díky za ryby!

Případné změny v dopravě nám
prosím nahlaste mailem či v návštěvní
knize.

Moc a moc děkujeme všem za přízeň, kterou jste nám po celých 14 dní
projevovali! Strašně moc si toho vážíme a je to pro nás vzpruha i do dalších
let, kdy si opět budeme na dva týdny brát dovolenou a pouze za byt a
stravu společně s dětmi běhat po lese, chodit do kadibudek a topit si
dřevem ve sprše. Už po dvacáté šesté! Vytrvejte s námi a nezapomeňte se
účastnit i dalších akcí SpT během roku!
BLUR!

„VZBUĎTE NĚKOHO DOSPĚLÉHO!“ TONY K HLÍDCE

