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Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
k snídani naservíruje oblíbené
kornflejky s mlékem, případně
pro odpůrce sladkého toastíky
s máslem a čaj. K obědu
budeme
mít
česnekovou
polévku s krutonky a dále
španělský rozstřel s rýží či
houskovým
knedlíkem.
Odpoledne nám LaLa připraví
rohlíček a pramen zdraví
z Posázaví – Pribiňáčka, nebo
jiný
jogurt. K večeři si
pochutnáme na krupicové kaši
sypané kakaem. Bude barevná?
Uvidíme! Na otesánky bude
čekat druhá večeře v podobě
chlebu s paštikou.

Jaké bylo počasí?

Dnes naprosto ideální! Vedro
ta tam, celý den polojasno
s velmi řídkým poprcháváním
a teploty tak akorát pro tábor.

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

Technický sektor:

Vedoucí TS: Labuš
Kuchař: Labuš, Láďa, Pískle
Zásobovač: Michal, Roman
Zdravotník: Magi

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

Včerejší prasáci:

Zatím stále nic, ani Miš se
Šmudlou nesplnili svůj slib,
že budou každý den
prasačkami. Zato sluníček se
nějak urodilo. Ale sladkosti
z domova
už
pomalu
dochází…

CENA 10 TDA

Tábořiště v krvi! První hobla!

Stany v rozkladu! Děti taky! Zpívání v Krčmě!

Máme za sebou teprve druhý den tábora a už teď máme enormní
počet úrazů! Jeden z nejděsivěji vypadajících se udál při dopolední
hře Pomoc vesničanům, kdy si Lúca, tahajíc Tobiho ve vozíku,
přeřízla tři prsty na ruce. „To bylo krve jako z vola!“ konstatoval
úplně bílý Ještěr, který si následně za sprosté slovo udělal
tradičních 10 kliků. Odpoledne pak úrazy pokračovaly, a tak se
nám množí děti s obvázaným kde čím. Máme zde pohmožděné kotníky, prst a dokonce
rozbitou hlavu. „Už máme stejně úrazů, jako první turnus za celý tábor!“ děsila se neustále
ošetřující zdravotnice Magi. A to ani nepočítáme pokračující vosí bodance. Vše ovšem
bravurně zvládla a některé děti o svých bolístkách už ani nevědí. Kromě dětí se nám pomalu
rozkládají také stany. Dva předchozí turnusy jsou na nich
poměrně znát, takže tu spadne postel i s táborníkem, tu zase
vypadnou dvířka či se objeví díra v celtě - nové. "Já věděl už
když jsem ty stany pomáhal stavět, že ty nové celty nemají
smysl", hudral nasoptěný Haše. Po svačině proběhla klidná
hra Cesta, ve které jeden oddíl procházející po cestě, hledal
v okolním křáčí oddíly zbylé. Hra jednoduchá, při které se snad nešlo zranit ani nic zkazit. To by ale nebyl Toni, kdyby
něco nespletl, a tak jako jediný zapisoval místo objevených dětí táborníky svoje. A proto se momentálně přepočítává
bodový stav družin. Při večerním slavnostním nástupu proběhlo ještě slavnostnější
hobla. Nešlo jen tak přejít 25. narozeniny tábora. A kdo jiný, než jeho zakladatel by
mohl reprezentovat tyto půlkulatiny. "Ať žije Labuš! Ať žije SpT!" neslo se několik
dlouhých minut celým údolím vyschlého Markovického potoka. Následoval také
zasloužený hobla pro Wydru. Jeho číslice sice není kulatá ani půlkulatá, ale jistě
obdivuhodná – Wydrýsek je tu s námi již po dvaadvacáté! „Já koukal na ty starý fotky a
Wydra tam vypadá pořád stejně! Doufám, že za 21 let budu taky takovej!“ záviděl Srna.
Večer proběhlo první zpívání v Krčmě. Za doprovodu kytary, činelek, dřívek i rumba koulí, zazněly tradiční písně jako
Bedna od whiskey, Tři kříže a chybět samozřejmě nemohla ani Hymna SpT. Zatím ji teda moc slyšet nebylo, ale až si ji
staří táborníci osvěží a noví se ji naučí, bude znít celým širokým okolím! Následovala scénka plná speciálních světelných
efektů, při které se nám představila záhadná postava čarodějky Syasliwes.

Neblahé překvapení!

Nepokoje! Sheriff krade! Kletba Syasliwes!

Robert se se svým saracénským přítelem konečně dostal do Anglie. Plavba to
byla dlouhá a krušná, ale nebylo to nic proti tomu, co ho čekalo doma. Celou cestu ke svému sídlu
potkával jen samou bídu a lidi, co mu vyprávěli o podlém Sheriffovi a jeho poskocích, kteří plení a berou vše, co jim přijde pod ruku a
ještě mají tu drzost vybírat stále vyšší daně. Krev ztuhla Robertovi v žilách, když spatřil své kdysi honosné sídlo ležet v ruinách a
Sheriffovu pravou ruku Gisborna, jak se snaží odnést poslední zbytky jmění rodiny z Loxley. Na
místě zloděje profackoval, svlékl ho ze šatů a se vzkazem, že chce vše zpátky ho poslal k Sheriffovi.
Hned odpoledne se Robert vydal do města konfrontovat samotného Sheriffa. Ten mu nic neřekl a
na Roberta poslal stráž. Naštěstí úplně levé stráže, takže se jim náš zchudlý zbojník snadno ztratil
v Sherwoodském lese, kde narazil na tlupu pobudů, kteří po mírné roztržce souhlasili pomoci v boji
proti milému Sheriffovi. Sheriff z Notinghamu tušíc, že s Robertem budou potíže, nezahálel a vydal
se za čarodějnicí Syasliwes pro radu. Stará čarodějnice jej nejdříve uvítala s otevřenou náručí,
následně však po neshodách o ceně za poskytnutou radu, jež Sheriff odmítl zaplatit, seslala Syasliwes na jeho dceru Marion kletbu.
Marion se provdá za vítěze příštího turnaje v lukostřelbě a Sheriffovi se to určitě líbit nebude.

Tiskařští šotci již útočí!
Ve včerejších novinách se
nám vyskytla chybička.
Večer neklikovala Pliš
nýbrž Šmudla. „On si nás
furt někdo plete, ale Miš
už napsala dopis, že jsem
tam byla já, tak aby se
mamky nedivily,“ hlásila Šmudla dožadující
se nápravy.

Poláci jsou Dvojhlavci!
Neskutečné věci se dějí na letošním táboře.
První den se Francouzi degradovali na
Lotrinské vévodství a o den později se
tradiční Poláci přejmenovali na Dvojhlavce.
"Tak to jsem rád, že se toho nedožili Sylva s
Morčetem, ti by zaplakali", litoval ztráty
klasických protivníků Wydra.

Láska, sex a něžnosti
Láska hory přenáší. A uzdravuje nohy. Naty,
která ještě ráno kulhala a bolela ji nožka, již na
večerním nástupu běhala jako laňka. A kdo za to
může? Kdo jiný než Rychlík! Stará láska prostě nerezaví. Psík měl zase
při noční scénce velký strach, aby si Viky nezvrkla kotníček. A kdyby
ano, byl připraven okamžitě jí ho pofoukat. Hruška se nechala slyšet,
že už jí to tu vůbec nebaví a přijela jen kvůli Turbovi. Co na to Turbo
aktuálně zjišťujeme. Také mezi staršími táborníky to začíná být
zajímavé. Stále ale nevíme, jaké páry se z pětice Žabka, Máša, Sedma,
Tom-tom a Kaštan utvoří, a kdo nakonec zůstane jako kůl v plotě.

Čeká nás
Na Robina se chystá velký lov! Čeká nás tedy všemi oblíbená hra
Wanted. Během dne se Robin sblíží se zbojníky ze Sherwoodu.
Společně se rozhodnou Sheriffovi mírně zkomplikovat žití a naplánují
přepad – hra Karavany. Odpoledne proběhnou první cechy a večer
nás čeká první triskoška našeho tábora! DJ Toni už se chystá…

„TEĎ JSEM ZASEKALA CELEJ INTERNET“ - MÁJA PŘI PSANÍ NOVIN

1. táborový komix - díl č. 2

