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Merlin!?
8. SRPNA 2016 - PONDĚLÍ
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny dnes
bude ke snídani servírovat
makový závin a vánočku
s čajíkem a bílou kávou.
Dopolední svačinkou budou
čarovné žlutokolíky. K obědu
se sestry Tallhoferovy těší na
česnekovou polévku a sekanou
s brambůrkem. Odpolední
svačina se ponese v duchu
rohlíčku
a
přesnídávky.
K večeři si pochutnáme na
chlebíku
s pomazánkou
K případné druhé večeři si
dáme rohlík s paštikou.

Jaké bylo počasí?

Stále nám drží! Sice polojasno
a koupaliště nás míjí, ale neprší
a celý den je to na kraťasy a
krátká trika. Klidně to může
pokračovat celý týden.

Bodový stav družin
1. IV. Němci
2. II. Poláci
3. I. Angličané
4. III. Francouzi
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CENA 10 TDA

Megavolno! Stále natáčíme!
Návštěvy nás opustily! A Vitalinea! 19. olympijské SpT hry!
Nocleh před stany! Topinky na ohni! Nemáme marschmelouny! Potok fuč!

Včerejší den se nesl v duchu 19. olympijských her SpT. Při budíčku nás tradičně
navštívili zástupci několika vybraných zemí a ve svém rodném jazyce nás přivítali.
„Hned jak jsem je viděl ve spacácích nastupovat, tak my bylo jasné, že tu máme
olympiádu“, glosoval účast divně vypadajících individuí Srna. Hned po snídani se
nám dítka rozutekla do okolí tábora, kde byly vyzkoušeny jejich dovednosti
v rytířských aktivitách, jako je například lukostřelba, nebo hod kopím. Hlavní disciplínou se ovšem
stalo „Uspávání s Mácou“, kde se během chvilky sešla půlka vyčerpaných táborníků. Tyto hrátky probíhaly celé dopoledne, pak se
vydával oběd. Teda alespoň někomu. Němci, kteří od včera drží stávku, si prosadili válečnou stravu.
Šišku a rohlík. Bohužel ne všem tato delikatesa stačila. Hned při
výdeji polévky byl vedoucí stávky Morče spatřen v krčmě
s plným talířem. V přestrojení, s červeným šátkem doufal, že
zůstane nepovšimnut. Marně. „To ti ty protesty moc nevydržely“
komentoval s plnou pusou spokojený Haše. Nakonec se hradní kuchyně slitovala a všichni dostali
teplé jídlo. Až na Mácu, který hladovku držel až do večera. Poté, co se ti, kteří neprotestovali, najedli,
odjely návštěvy. Zůstal nám tu jen Buřt, který prý příští rok pojede na týden.
Nebo možná i na dva. My jsme pak pokračovali v natáčení videí. „To jste ty
videa celkem podcenili, prej takový v pátek, že to dneska ještě stihneme.“,
komentoval poobědový program Srna. Po dotočení proběhla párkovaná.
Vyhráli Francouzi. I navzdory Polskému triku, který raději nebudeme ani
popisovat. Ale získali díky němu alespoň druhé místo. Pak bylo volno.
Dlouhé volno. Až do večerních topinek, se všemožnými krémy a pomazánky, Marschmelouny však nebyly.
Táborníci si tedy opekli ty, které měli už z domova, a když jim došly, uražení se odebrali od ohniště. Končilo se veselým zpěvem
v krčmě U Veselé Mileny. A protože je půlka tábora za námi, máme posunutý budíček. A bylo táborníkům
dovoleno spát na zemi před stanem. Navíc Toni zorganizoval spaní u ohniště, kde měl hlídat děti. Po 2 hodinách
jsme zjistili, že Toni odešel do Rabštejnky, proč takhle v noci? To nevíme. Ale o děti se musel postarat Pat.
Bohužel nás včera opustila Vitalinea s Elzou a Strašilkou. Sice jsme to věděli od začátku, ale přesto je to pro nás
veliká ztráta a všichni doufáme, že se všechny vrátí ještě na konec tábora alespoň na jeden den. Také nám zmizel
potok. Celý týden si krásně tekl kolem tábora, až do okamžiku, kdy si v něm Spíďa začal hrát, stavět kamínky a
tahat za jeden divný špunt… Od té doby potok nemáme, ale doufáme, že se nám třebas ještě navrátí.

Morgana se mstí! Uther v šoku!

Merlin zaspal na stráži! Gwynevera kaput!? Bylo to opravdu jablko?

Navštívili nás:

Rodiče Miši, Šmudli a Plyše.
Prarodiče Narmen a Pika a
maminka Žalky a Krtka,
která u nás přenocuje.

Posunuté video!
Drazí
naši
fanoušci.
Redakční
rada
je
s postupujícím časem stále
více unavena a méně vyspalá.
Spát 3-4 hodiny denně se dá
zvládnout týden, ale déle
moc ne. Proto prosíme za
prominutí, že některá videa
(třeba
dnešní)
budou
posunuta až na odpolední
hodiny.
Děkujeme
za
pochopení!

Služba a hlídka dne:
3. oddíl - Francie
Huliman: Žába

Včerejší prasáci:

Dnes nebyli prasáci žádní
(alespoň tedy při bodování
ne.), nejmenovaný táborník
však
dostal
neuvěřitelně
nízkých 6 bodů. Jaká ostuda.

Včerejší poplesový den na Kamelotu se zdál býti klidným. Všichni svatebčané si pod
dojmem včerejší svatby spokojeně lebedili, a to včetně Merlina, což se ukázalo jako
zásadní strategická chyba. Kdo si totiž nelebedil vůbec, byla zákeřná a všehoschopná
Morgana, která se evidentně nechce smířit s tím, že vládnout království Pendragonu má
nyní Artuš se svou nyní již manželkou, budoucí královnou Gwyneverou. Její první
dnešní pokus o násilné převzetí moci byl překažen kouzelníkem Marshem, který zjistil,
že si králova kouzel znalá dcera pěstuje v lese nedaleko Kamelotu za pomoci černé magie z pouhých kusů
masa vlastní vojáky. Když na místo dorazil i se samotným Utherem a jeho věrnými zbrojnoši a rytíři, tak velký
král Uther málem padnul k zemi, zdrcený žalem nad zradou své vlastní dcery. Té se podařilo opět za pomoci kouzel utéci, přestože se jí
snažil pronásledovat statečný rytíř Gallet. Večer na Kamelotu se pak zdrcený Uther odebral do svých komnat a dal svému synkovi
Artušovi první možnost ukázat se jako budoucí král. Ten si i se svou těhotnou ženou celý večer užíval až do chvíle, než do sálu vešla
stará žena nabízející chutná jablíčka (ve tvaru hrušek) a po té co se snažila jedno prodat samotnému Artušovi za nehoráznou cenu pět
zlatých, byla ze sálu vyhozena, ovšem bez jablka, které zabavil mladý Artuš, kterému zřejmě poslední úspěchy poněkud zatemnily mysl,
a jablko dal své ženě. Než mohl nedaleko pochrupující Merlin zasáhnout, Gwynevera jablko snědla a vzápětí upadla do hlubokého
spánku blízkého smrti. Stará žena totiž nebyl nikdo jiný než přestrojená Morgana, která se tak nakonec skutečně pomstila. A protože
Marsh ani Merlin nejsou schopni pomoci, svolal Artuš na Marshovu radu své věrné rytíře, kteří se musí vydat na výpravu za lékem.

Marcelin blog

Čauky, dnes vás musím velmi pochválit, že jste
všichni měli fešný kostýmy na natáčení filmů.
Nejlepší byla Füfü s puntičkovanou zástěrou,
puntíčky jsou dneska In. Sama jí závidím a budu se jí
muset zeptat, kde tu zástěru sehnala. Psík se dnes
promenádoval před Bodlinkou a nabízel jí, že jí
umyje ešus. Bodlinka mu odpověděla, že bude jedině
ráda, pak ho pozvala na párty k sobě do stanu. A mě
nikdo ešus neumeje, jsem z toho celá nešťastná.
Tom-Tom si zas stěžoval, že si ho nevšímá žádná
holka, už ho to prý štve, poradila jsem mu, aby se
začal holkám nabízet a pomáhat jim, přikývl, že mám
pravdu. Ráda bych vám psala pokračování mého
blogu, ale už nevím, co bych krásného napsala,
chystám se na kutě, jsem strhaná jako pes. Jistě mě
všichni chápete, že to nemám lehké s těmi dětmi,
hold to budu muset vydržet. Mějte se krásně, pac, pac
vaše Marcelina.

Láska, sex a něžnosti
Urna byl nachytán, jak pod postelí stanu č. 4
pozoruje
Krtka.
Zrovna
pila
šťávu.
Šimpo/Angličan se prý rozešel s přítelkyní, co
má doma. Aby mohl zbytek tábora tedy strávit
s Miší. Ptáče si už tři dny vyrábí luk s Wakuem.
Když jsme se večer procházeli kolem ohniště,
kde spali francouzští dobrovolníci, našli jsme mezi nimi i jednoho Pata. A to
s Well. Beruška prosila Pylaře, zda by jí nešel ukolébat, ale Pylař ji odsekl, že
prý je na ní už moc starý. Gepard byla opět viděna s Veverákem ve stanu, když
jsme odkryli ručník, který používají, jako záclonu, prý mu jen hladila břicho,
protože se po obědě přejedl. Rocki dal prý Bodlince pusu na tvář.

Čeká nás

Budeme hledat Morganu. A dá se celkem předpokládat, že se bude bránit. A
kdybychom měli křišťálovou kouli, věděli bychom, že nás začaruje
v kouzelném lese, ze kterého se dostaneme jen přes celou řadu rafinovaných
bludišť. Později odpoledne nás čeká filmový festival CANeLOT. A
dopolednedojde i na bramboriádu. Letos kupodivu poprvé!

„U OHNIŠTĚ PADLA NĚJAKÁ DOBRÁ HLÁŠKA, CO BY SE MOŽNÁ I HODILA DO NOVIN, JEN UŽ
NEVÍM, JAK TO BYLO.“ (HAŠE)

