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SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
k snídani naservíruje makový
závin, vánočku a bílou kávu. Na
výlet
nám
výrobní
linka
připravila balíčky s jablíčkem,
tatrankou,
salámovo-sýrovokečupovým toastem a rohlík.
Večeři servírujeme již v táboře, a
to dlouze vařený guláš z pašíka.
K druhé večeři bude chléb.

Jaké bylo počasí?

Hic na padnutí. Dnes se alespoň
vždy na chvilku rozfoukalo, ale
vážně jen na moment. A pomalu
nás čeká vrchol…

Dementi!

Na táboře se začalo proslýchat,
že snad máme v novinách špatný
přepočet výsledků oddílů. Nic
takového nám nehrozí, vše
počíná náš kvalitní elektronkový
počítač a co je psáno, to je dáno!

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

19,5
13
12,5
11

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:
2. oddíl
Huliman: Error

Včerejší prasáci:
Lvice + Narman
Žalka + Kamcha

Superprasačky:
Miš + Šmudla

CENA 10 TDA

Bramboriáda! Wydrův aquapark!
Dvojí manufaktura! Milionář! Opuchlá Syréna! Cibule!

Dnes dopoledne proběhla první bramboriáda letošního tábora. Jako vždy slavila velký úspěch a
doprovázelo ji zjištění toho, kolik táborníků ještě nikdy nedrželo škrabku v ruce. „Já jen nechci
dopadnout jako Lúca! Co když se říznu do prstů?!“ snažila se vyhnout škrábání Adel. Všechny
brambory nakonec dobře dopadly a my jsme se mohli těšit na polední kuřátko s brambůrkem.
Následovala hra Cestou necestou, při které táborníci zodpovídali otázky z různých oborů a
jejich odpověď jim ukázala směr, kde hledat další otázku. Za naprosto katastrofální
považujeme výkon Germánů, kteří nevěděli, že taxikář na našem táboře je jejich oddílový vedoucí. „A já se spoléhala na Pata a
Mata, kteří jezdí léta k Wydrovi!“ rozčilovala se Želva. Ještě více se rozčilovala Notka, která z celkem
25 otázek správně odpověděla 24, ale nikdo v oddíle ji neposlouchal a
všichni si běželi kudy chtěli. Po obídku a poledním klidu následovala
chvíle ochlazení v nově nainstalovaném táborovém aquaparku. procházky
po rozžhaveném asfaltu na místní koupaliště a nákupy zmrzlin v bufetu u
paní Kabelkové jsme vyměnili za vlastní bezkonkurenční nabídku. "Tak
každý rok mne tu překvapí něčím novým. Fakt dobrý zlepšovák! To bych
na táboře v lese nikdy nečekal", radoval se malý Radovan (alias Srna), když
vyšla hvězda Večernice. Tudíž se někteří šťastlivci již dnes mohli brouzdat a polévat pouze v dětském
bazénku. „Na starosti ho měl Wydrýsek, ale hlídal ho zevnitř, takže už jsem se tam nevešel!“ stěžoval si
zpocený Dingo. Koupání následně vystřídala oblíbená Divá zvěř. Děti chytají vedoucí, kteří představují různá zvířátka a vesele
s nimi obchodují. Zajíci se před nimi schovávali v norách, úhoř cákal vodu a liška se je snažila přelstít. Stejně nakonec děti
vyhrály a nejdůležitější zvíře, kanec Morče, byl skolen. „Každý rok se při téhle hře
Morče zraní, to nechápu!“ podivoval se Veverák, vedoucí skupiny 10 táborníků, která
právě raněného kance udolala. Kromě kance došlo k zajímavému zranění také u zajíčka
Syrény. Syréna se Panchelce chlubila, že jí zatím žádná
vosa nepíchla, když v tom přifrčela jedna přímo k její
tvářičce a píchla jí ne jednou, ale hned dvakrát. „Ale o sršních už se nebavím!“ dušovala se
opuchající Syréna, která večer připomínala spíše meteorologický balon. Naprostou novinkou byl
večerní pořad "Chcete být milonářem?". Hra, která sklidila úspěch na podzimním srazu, sice
trochu změnila podobu, ale úspěch sklidila znovu. „Tony v roli chlapa, to je nezvyk!“ podivoval se Turbo. Prvním historickým
vítězem v této soutěži se stal Tom-tom. "Takové trapné otázky a on získal jen 10 tisíc...", litoval promarněné
šance na milionovou výhru Srna. V nočních hodinách se nám v kuchyni a Krčmě rozjely manufaktury na
výletové balíčy. Notka s Lyškou se vrhli do tvoření toastů, které hlídali před jedlíky téměř svými těly. „Morčeti
jsem ale jeden dala, ale když on tak hezky prosil!“, omlouvala se jindy drsná Notka. V manufaktuře pak
pokračovali Blesk, Zejn, Narmen a Lvice, kteří rovnali toastíky a tatranky do výletových balíčků. Celý včerejší
den se tábořištěm linula vůně cibule. Vzhledem k tomu, že jí bylo potřeba opravdu hodně, tak se nám služba
příliš nezastavila a zejména Máša se celým dnes doslova proplakala. "A přitom se na tu službu tak těšila, to klidně mohla říct,
že se jí nechce a nemusela tady celý den bulet!", lehce litoval nebohou Mášu Haše.

Gisbond je prostě nemehlo!

Vojáci bloudí! Sherwood se bouří! Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá!

Už ode dne, kdy Sheriffovy jednotky zajali Malého Johna, se jim lepí smůla na paty. Nejdřív Gisbond ztratil
cestu a protože se bál před kapitánem Chackáliem přiznat svou chybu, bloudili s celým oddílem přes půl dne.
Kapitán už dlouho tušil, že jdou na opačnou stranu, ale dopálil se až ve chvíli, kdy je Gisbond vedl korytem
řeky, tvrdíc, že je to schůdná cesta. Celou cestu jim byli zbojnici v patách, čekajíc na příležitost osvobodit
Malého Johna. Nebo alespoň odstranění vojáků, kteří zbloudí dál od skupiny. Další pohromou byla
skutečnost, že vojíni Tom a Tom při překračování řeky přišli o všechny zásoby. Když konečně našli náhradu v podobě nedaleko se
pasoucích se srn, chopil se luku Gisbond v naději, že si napraví reputaci. Opak byl pravdou, a tak musel nakonec lovit sám kapitán.
Když vojáci konečně dohledali zraněné zvíře, plány na večeři jim překazila dvojice hladových medvědů. Proslýchá se, že jestli to takhle
půjde dál, dostane se na jídelníček Gisbond. A Sheriff se pomalu, ale jistě stává netrpělivým...

Noční série!

Po večerce bylo zjištěno několik přesunů ve stanech.
Kaštan se chtěl přesunout do stanu ke Karbidovi, že prý
má volno. Jeho spolubydlící Psík se totiž nacházel ve
stanu u Sízy a Minnie. Byli tam s nimi i Veverák,
Bodlinka a Čaký. Všechny čekal trest v podobě noční
série kliků, dřepů i sklapovaček. „Konečně přijedu
z tábora namakanej!“ liboval si Psík, ve skupině
jednoznačně největší máslíčko.

Hlášení z marodky!

Zatím to vypadá, že nám všechny pajdavé nohy zahodily
berle a mohou se bez problémů vydat na zítřejší výlet.
Problémem jsou stále vosy. jejich bodance už ani
nepočítáme, vzhledem k tomu, že některé Čaký mají
bodance na denním pořádku. Nejpilnější návštěvnicí je
ovšem Naty, která se na marodku snaží dostat i 4x
denně. "Takového kvalitního hypochondra jsem tu od
dob Niki ještě neviděl", hloubal v paměti Haše.

Láska, sex a něžnosti
Turbo byl dnes přistižen, jak se drží za
ruce s Náťou. „Hruška kvůli tomu nebyla
ani na snídani!“ svěřil nám tajný zdroj
z kuchyně. Rychlíkovi to asi nevadilo,
jelikož celý večer opět strávil v objetí Naty.
Kaštan odpoledne po svačině flirtoval s Füfü,
která se však nenechala zmást a rychle jej
prokoukla. Následně se redakce dozvěděla, že
Kaštan závidí Tobimu, který již před děvčaty
musí utíkat. A to jak před malými (Fiona), tak před velkými
(Bodlinka). Sízy se pokoušela sbalit Pilaře, ale podle našich
informací jí to moc nešlo. A co na to Miš se Šmudlou a A-tomem?

Čeká nás

Zítra nás čeká celodenní výlet přes rozhlednu Báru, Kočičí hrádek
až do Slatiňan do místního Aquacentra. Po několikahodinovém
rochnění se půjde stejnou trasou zpět a večer bude buď táborák
nebo zpívání v Krčmě. A možná přijde i sázková kancelář LaKom.

„NEBOJ, NA NÁS STEJNĚ NEPŘIJDOU!“ PSÍK U SÍZY VE STANU

1. táborový komix - díl č. 3

