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SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
k snídani chléb s pomazánkou
z míchaných vajíček. Během
dne bude jistě pozřeno mnoho
pizz, nanuků, párků v rohlíku a
možná i balíčků od našich
kuchařů. V těch nesmí chybět
toastíky, rohlík, sušenka a
jablko. Po návratu na nás bude
čekat buřtgulášek s chlebem a
druhou večeří bude tajemné
CSD.

Jaké bylo
počasí?
Zase
vedro,
nicméně nám na
malou
chvilku
(cca
23,75
sekund) sprchlo.
Ale zítra už má
být zase jen vedro, hic a dusno.

Návštěvy

Dnes nás (konečně) poctil
přítomností prezident SpT Námořník. Vitalinea s Šárkou a
Eliškou zatím zůstávají s námi (a
dělají letečáky) a opustil nás
téměř brečící Rocki, kterého na
dlouhou cestu na Moravu
doprovázely desítky plačících
žen.

Bodový stav družin

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

23
19
17
15

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:
3. oddíl
Huliman: Syréna

Včerejší prasáci:
Lvice + Narmen
Teddy + Bobeš
Naty + Mond

Superprasák

Žalka + Kamcha + Buchta

CENA 10 TDA

Konečně déšť! Slavnostní stisk!
Music session kadibouda! Prezident dorazil! Výpečky!

Ráno proběhl budíček normálně, oproti včerejšku, kdy veškerá aparatura byla ještě na plese a
Mája musela obcházet tábořiště s notebookem a repráčkem v ruce. „Teda já ten budíček vůbec
neslyšel, měla by si pořídit nějaký pořádný kombíčko!“ stěžoval si, ze stanu vylézající, Urna.
Dopoledne proběhla hra plná papírků "Sběr bylinek" a následně boření jedné z postavených
pevností anglo-germánské koalice. Oběd nám přinesl dlouho očekávané výpečky. Sice to trvalo
o několik dní déle, ale každá kdo se zapsal se nakonec dočkal. překvapením pro kuchyň ovšem
bylo to, že se v dvojboji nudle s mákem - výpečky s knedlíkem, zelím a špenátem vydalo o 17
porcí více, než je celkem lidí na táboře. A to se nepočítali ti, kteří si šli několikrát přidat. "Kuchyň děkujem, kuchyň děkujem!"
se ještě dlouho neslo po tábořišti. Během poledního klidu nás překvapila music session u kadiboudek. Kyky,
Čaký, Locyka a Quaska si hrály na kytaru a zpívaly. Nejprve prý Tonymu k posezení a posléze pokračovaly
dál. „Já nic necítím, mně tekla krev z nosu!“ dušovala se Čaký
s tamponkem v nose. Po poledním klidu se zase jednou šlo na
koupaliště. Voda, paní Kabelková i COOP byli v obležení až do svačiny.
Také zde proběhla první vodní etapová hra a všechny družiny měly
možnost předvést své plavecké umění. Během této doby v tábořišti
konečně sprchlo! Byly to asi 3 minuty a hustota srážek cca 5 kapek na metr čtvereční.
„Hurá, takže zítra bude petrachtace?!“ vyptával se natěšený Ještěr. Bohužel ale výstraha stále platí a oheň
stále není doporučován, a tak se vedoucí rozhodli jen pro mírnou obměnu výletu do Slatiňan. Po svačině se
bořila druhá pevnost a pak proběhla hra Zbojníci a lesní mužíci. Před večeří nás
konečně poctil svou návštěvou prezident SpT Námořník. Ten nám přivezl
dárečky a poté za zvuků kánonu „Červená se line záře“, zažehnul slavnostní mini
(obklopen kamením) táborák. Poté proběhlo tradiční posílání stisku přání.
V kruhu kolem ohně, se zavřenýma očima se všichni táborníci, i vedoucí i
návštěvy, drželi za ruce a posílali posvátný stisk. Tentokrát to sice chvíli trvalo, ale stisk došel na
první pokus. „Já to viděl! Stisk se zasekl u Srny, asi pět minut si něco přál než ho poslal dál!“ bonzoval
podvádějící Bender. Zazpívalo se pár písniček a přišel čas na večeři –
špekáčky. Vzhledem k nedostatku napichováků, měli táborníci za úkol
utvořit dvojice až trojice ke sdílení. Měli se ovšem střídat i v opékání a
ne všichni to pochopili. „Bobeš tu chodil s opečenýma buřtama a skoro brečel, že nemohl najít
Naty a Mond, které se mezitím sprchovaly! Důry!“ rozčilovala se citlivá Minnie.

Sheriff to nenechá plavat! Robin nemá klid!
Syasliwes je mrcha! Saracén ale větší!

Sheriff měl na vybranou, buď nechá Robina na pokoji a uzná porážku, nebo
posbírá zbylé síly a půjde si to s ním vyřídit jednou pro vždy. Zvolil druhou
možnost, nechal pokácet ten největší strom v Sherwoodu a vydal se k Robinově
pevnosti. Tam ho nečekal žádný odpor, a tak se za pomoci beranidla dostal skrz hradby během pár minut.
Překvapením ovšem bylo, že uvnitř nikdo nebyl. "Ta lesní cháska je opravdu banda zbabělců",zmírňoval Sheriffovo zklamání hrdinný
kapitán Chackalius. A proč Robin Hood nebyl v pevnosti? Užíval si krásného dne s Marion u nedalekého potůčku. Jejich radování ale
nemělo dlouhého trvání. Vyrušila je Syasliwes s nabídkou pomoci proti Sheriffovi. Robin pomoc potřeboval, a tak souhlasil. Netušil
však, že ho čarodějnice podvede a lstí ho připraví o Marion. Robin Hood svolal své věrné a vydal se po stopách své milé. Cesta je
zavedla až do začarovaného lesa, kde se na naše zbojníky vrhli malinkatí lesní mužíci a ukradli jim všechny šípy, luky, meče a veškerou
výstroj, takže místo záchrany Marion běhali po lese aby si ukradli své věci zpět. Syasliwes se jim nakonec podařilo najít a podlou lstí
opáleného Saracéna zlomili nejenom její kouzelnou hůl, ale i čarovnou moc.

Bolt stokrát jinak!

Bolt byl dnes součástí hned několika
zajímavých akcí. Během odpolední hry
vylezl na strom a zahnízdil se zde, poté byl
v táboře zlit vodou v houpací síti, převlékl
si konečně své tričko a chodil celé
odpoledne po tábořišti s batohem na zádech.

Vedoucí se rozkládají! Zleva!

Hned několik úrazů se událo během
včerejšího dne. Tentokráte to však odnesli
vedoucí. Nejprve se zranila Mája cestou ze
scénky, snažíc se podpírat již dříve
zraněné Morče. Následoval bolavý kotník
Tobiho, který si jej poranil hned dvakrát a
sedřené koleno Chackala. S Tobiho boulí
vedle kotníku se nakonec vydala výprava
do nemocnice. Diagnostikován byl výron, doporučena sádra
„Ale když se dozvěděli, že jedu na tábor, řekli, že by za chvíli
byla jako prase, tak mi dal vypratelnou ortézu!“ chlubil se po
příjezdu Tobi. Zajímavostí je, že veškeré zranění se nachází
na levé straně těl našich vedoucích. Že by to způsobila
pozice oddílů na nástupu a pravá strana je chráněna pozitivní
energií mířící od napravo stojících Angličanů?

Láska, sex a něžnosti
Bolt neustále leze do chatičky číslo
pět. Těžko říct, zda se snaží obnovit
loňský vztah s Viky, když Viky se má
spíše k Vlkovi. Füfü a Tobi k sobě
mají opravdu blízko „Jsou od sebe jen
4 roky! Podívej na Hrušku a Kaštana!“ bránila svou sestru
Vanča. Hruška ale stále netuší, zda bude s Turbem. Ten dle
našich informací stále doufá. Kaštan už není s Hruškou a nosí
Naty na zádech. „Máca mi řekl, že to není holka pro mě!“
vysvětloval náhlou výměnu partnerek. Tom-tom a Žabka se
spolu nebaví. Urna s Moukou bojují o přízeň Quasky a Lyšky,
kdežto Kosa volí mezi Rychlíkem a Veverákem. Šmudla a Miš
jsou nápadně často viděné ve stanu číslo 29, kde vypráví své
zajímavé historky Bendrovi. Oproti tomu osazenstvo stanu č.
17 (Sízy a Minie) tráví většinu času s Kecalem a Srnou a stále
se nemohou rozhodnout, kdo z nich je lepší partií. Zejn s
Bleskem se rozhodují mezi Lvicí a Narmen.

Čeká nás

Zítra nás čeká druhý celodenní výlet. S malou obměnou se
půjde opět do Slatiňan na koupaliště, které si děti nemohou
vynachválit. Po návratu bude večeře a možná, možná i stezka
odvahy.

„TO KDYŽ JSEM BYL MALEJ, KDYŽ MI BYLO 5...“ (ČERSTVĚ SEDMILETÝ BLESK)

