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ROBIN HOOD
OPILEC SHERWOODSKÝ

9. SRPNA 2015 – NEDĚLE
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
k snídani naservíruje makový
závin, vánočku, bílou kávu a
čaj. K dopolední svačině bude
opět osvěžující melounek.
K obědu si pochutnáme na
zeleninovém krému a čočce na
kyselo s ostravskou klobásou.
Odpolední svačinkou bude
chléb
se
škvarkovou
pomazánkou. K večeři nás
čeká salátový bar. Na výběr
bude salátek z naklíčené čočky,
bramborový,
cizrnový,
salámový. Vše s chutným
pečeným rohlíčkem.

Jaké bylo počasí?

Opět šílené vedro. Pomalu už
nevíme co dělat, abychom se
ochladili. Až cestou z plesu
byla celkem příjemná teplota,
jako bychom prosili celý příští
týden.

Návštěvy

Včera nás opět čekalo několik
návštěv. Během dopoledne
přijel náš bývalý táborník a
skoro-praktikant Rocki, který
s námi zůstane až do pondělí.
Poté přijel Šimi, Láďa a Lasard.
Ti však přijeli jen na otočku na
ples SpT a už jsou zase fuč.
Zítra budou návštěvy opět
pokračovat. Stále čekáme na
(ne)ohlášeného Námořníka.

Bodový stav družin

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

23
19
17
15

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: Panche

Včerejší prasáci:
Teddy + Bobeš

Superprasák
Buchta

CENA 5 TDA

17. ples SpT! 18. olympiáda!
DJ Bobo je hajzl! Technika se chladí! Hlídka chrápe!

Ráno bylo zahájeno netradičně. Máca si seřval svoji hlídku, která většinu noci
prospala v Krčmě a na hlídání příliš nedbala. Pro ostatní táborníky proběhl
slavnostní olympijský nástup, na kterém nás vybraní zástupci států z celého světa
přivítali na 18. olympijských hrách SpT. Byla zažehnuta pochodeň (v dostatečné
vzdálenosti od lesního porostu), kterou zapálil Máca. „Já myslel, že olympijský oheň zapaluje nejlepší sportovec?!“
podivoval se Urna. Již během ranního nástupu se objevily problémy s technikou - Wydrýskův telefon
několikrát protestoval, a tak se olympijský průvod několikrát zastavil. Také byla
vyvěšena speciální olympijská vlajka, tentokráte bez chybného pozicování. Poté již
byla zahájena olympiáda jednotlivců. Táborníci hráli každý sám za sebe a soutěžili
v nejrůznějších disciplínách. Mezi ty zajímavé patřil šplh či brambolov v našem
aquaparku. Technika nás zlobí neustále. Zjistili jsme, že nejlepší, co pro ni můžeme udělat, je uložení v ledniččce.
Komárův mobil je tam skoro celý den, k němu se přidávají flash-disky a
také mobilní připojení na net, které se zahřívá neskutečným způsobem.
Během dopoledne jsme také objevili zradu včerejšího videa, které se na
youtube nahrálo bez hudby. DJ Bobo má totiž na mehagit „ Chiuaua“
autorská práva. Okamžitě po zjištění jsme video předělali , takže by již vše
mělo fungovat jak má. „On má blokovanou písničku, ale vypnuli nám i naše hlasy! To je skoro na žalobu!“ rozčiloval se
předělávající Komár. Po skončení soutěže pro jednotlivce následovalo nečekaně
koupaliště! Táborníci, kteří nedocení krásy místního krásného bazénku zůstali v táboře
a pomáhali dopřipravovat rekvizity, učili se střílet z luku i vzduchovky a koupali se
v našem bazénku. „To už je asi jedno, jestli půjdu na koupaliště, kde plave bůhví co,
nebo sem do bazénku, ve kterém plavaly brambory!“ zklamaně odcházela od bazénku
znechucená Sízy. Po svačině již následovala příprava na ples - fronta do sprchy nebrala konce, zrcadlo v umývárnách
nebylo ani vidět a voňavkami bylo zasmraděno celé tábořiště. „Já myslel, že to vosám bude vonět, ale ony před tím spíš
utíkají!“ oznamoval nám překvapený Piko. Večeře ve formě hamburgerů a coca-coly slavila opět úspěch a
pak již následoval odchod na ples do místního občerstvovacího zařízení. Všichni před
zahájením dostali meloun a limču a pak již mohlo začít veselí. Během plesu byl bohatý
program – předtančení vybraných vedoucích, soutěže jako míčkovaná a židličkovaná,
stepařské číslo či hra na kytaru! Bohužel součástí také byly opětovné problémy s technikou – výpadek
repráků, špatné formáty písní i vypnutí proudu nám ale večer nezkazilo a plesovalo se až do brzkých ranních hodin.

Marion protančila střevíce!

Dlouho si Marion myslela na Robina. Až se konečně dočkala a spočinula v Robinově náručí. Navzodry
horkům panujícím po celé Anglii, lesním požárům, ozbrojeným tlupám lapků, ústrkům vrchnosti skončila
šťastná po boku Robina. A jeho družina vystrojila páru nebývalou veselku. Tančilo a pilo se do bílého rána,
jedlo, hodovalo. Štěstí kapalo ze všech škvír. Marion protančila střevíce! Snad šťastný pár neztratí na obezřetnosti a nenechá se opít
štěstím. Krutě by se to mohlo vymstít! nebo to nebyla veselka a vše se Sheriffovi zdálo jako hrozná noční můra?!?

Módní policie!

Během plesu také útočila módní policie, která
vyhodnotila jako nejlepší outfit Lúci. V krásném
třpytivém tričku, v černé sukýnce a v lodičkách
na deseticentimetrovém podpatku zářila na parketu. „Hustý!
Příště si pořídím něco podobného!" komentoval outfit Srna.

Čínský den

Kuchyně si pro nás dnes připravila čínské menu. Polévka mizela
jen do té doby, než se děti dozvěděly, že jsou v ní i nějaké houby.
Poté vlastně mizela dále, ale do kentusky. „Kdybys mi to neřekla,
tak to sním, ale to vědomí, že tam je!“ stěžoval si Tobi. "Na to,
jakej je ta polívka humáč, je docela dobrá", komentoval krmi
Haše a házel houbičky do Komárova talíře. Posléze následoval
druhý chod s rýží a po několika minutách i s hranolky. Následně
se kuchyně rozhodla raději vynechat čínskou pomazánku a
zvolila k svačině jen obyčejnou pomazánkovou nátěrku a
meloun.

Sourozenecká láska!

Již delší dobu pozorujeme u nás na táboře sourozenecké
dvojice/trojice/n-tice a nestačíme se divit, kolik lásky mezi nimi
je. Naprosto ukázkově se k sobě chovají Rychlík, Psík a Locyka.
Rychlík a Locyka se od sebe téměř nehnou a neustále se objímají.
Dále nerozlučná dvojka Želva a Ještěr, kteří patří
k nejroztomilejším sourozencům. A nejkrásnější důkaz
sourozenecké lásky proběhl dnes na plese, kdy si Haše nechal
rychle před odchodem zahrát ploužák, aby si mohl zatančit se
svou sestřičkou. „Ježíš to je tak krásný!“ rozplývala se na všemi
sourozenci Magi.

Láska, sex a něžnosti
Dnes
se
většina
informací posbírala na
plese.
Během
hry
míčkovaná spolu hráli
Locyka a Bobeš, Panche a Turbo, Máša a
Turbo, Michal a Láďa či Karbid a Urna. Následovalo
několik ploužáků, při kterých se k sobě tulili Urna a Lúca,
Tobi a Füfü , Pilař a Čaký, Mat a Minnie či Error a
Sedma. Zajímavé změny nás čekali u několika párů. Náťa
již nechodí s Rychlíkem, který našel
náhradu v Kyky. Náťa celý večer brečela,
že ho vlastně ani neměla ráda. Nakonec se
ale všichni objímali společně před
hospodou. Hruška zase začala chodit
s Turbem a následně se na něj opět naštvala. Během plesu
ji Turbo nosil pití, ale ona s ním ani nepromluvila. „Já už
nevím, teď jsem zase tancovala
s Kaštanem!“ zmateně odpovídala.
Tom-tom a Žabka spolu tančili
neustále a bylo jim úplně jedno, jestli
hraje ploužák nebo ne. V závěru
večera pak byly spatřovány další a nové dvojice jako
Kaštan a Náťa, Buchta a Narmen, Kiki a Bender, Sizi a
Urna, Čakí a Pilař, Psík a Minie, či Rocki a Máša.

Čeká nás

Zítra nás čeká klidný odpočinkový program, cechy a
pravděpodobně koupaliště.

„KOMÁRE, TOHLE JE MOJE LAVIČKA, NA TÉ JSEM SPALA CELOU HLÍDKU!“ HRUŠKA

