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ROBINSON
THE TRUE STORY!

8. SRPNA 2014 - PÁTEK
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
ke
snídani
naservíruje
oblíbené
kornflejky
s mlékem.
Dopolední
svačinkou
bude
jablko.
K obědu bude podávána
uzená polévka s kroupami.
Hlavním chodem budou
šťouchané brambory a uzené
maso se zelným salátkem.
Odpolední svačina jako již
tradičně rohlíček a k večeři
bude tradiční raut všeho
možného,
vzhledem
k apetitu
táborníků
pravděpodobně i se stolem.
Ještěže jsme letos zakoupili
jeden nový navíc.

Jaké bylo počasí
Opět bylo krásně teplo, celý
den obloha bez mráčků.
Díky tomu se konaly hry ve
vodě, aquazumba i poslední
návštěva koupaliště.

Bodový stav národů
1. I. Angličané
2. IV. Němci
3. II. Poláci
4. III. Bělorusové

146
143
139
126

CENA 10 TDA

Rýžování zlata! Pořadí odtajněno!

Táborák! Letní kino! Válečné šílenství! Perníčky!

Včera ráno nás probudilo slunko, které pronikalo i
temnými celtami a dítka nám ze stanů lezla velmi brzo.
Na rozdíl od vedoucích. Morče totiž včera nevstalo na
budíček, ale až půl hodiny po něm. Byl po zásluze
potrestán, a to dokonce členy vlastní sekce M. Zrada ho
velmi překvapila a snad dostatečně poučila. "No úsměv
mu na rtech docela zamrznul", chichotal se po
pubescentními vousky zběhlý Tobi. Na ranním nástupu
byla také potrestána Magi za včerejší napomáhání ke krádeži vlajky a za opuštění tábora bez svolení a zvedání telefonu.
Byla polita vodou s kečupem a hořčicí. "No fuj, tohle za jednu obyčejnou vlajku je fakt hnusnej trest", litovala nebohou
trestankyni Füfü. Vzhledem k vysokým teplotám jsme se vrhli do divokých vod naší
zlatonosné řeky a rýžovali zlato. Po dopolední svačince, kterou byl banánek, započala
polodenní hra Válečné šílenství v upravené podobě.
Během této hry táborníci nesměli do tábora, a tak jim
byla strava podávána na Maništi. Táborníci ani
neprotestovali proti všudypřítomném jehličí a s chutí
si po polévce vybrali z několika různých jídel. Měli na
výběr z těstovin s boloňskou omáčkou, těstovin
s grankem či vyžádaným chodem rýže s grankem. Po ukončení této bojovky proběhlo
několik různých aktivit. Vydali jsme se na koupaliště, tančili aquazumbu ve vyrýžované zlatonosné řece, či pekli
perníčky. Vánoční. „Stromeček nemáme, všechny nám popadaly při loňských bouřkách!“ obhajovala Jíťa odfláknuté
Vánoce. Svoji zvláštní sekci měli i hráči Dračíhou doupěte pod vedením Errora a Haše. Po večeři proběhl slavnostní
táborák, při kterém si táborníci opékali Marshmallow. "Tak to jsem ještě nezažil, Amerika hadr", komentoval opékanou
gumovou pěnu nad slavnostním ohněm Haše. Zapálila jej samotná Helga von Strompf. Po
odzpívání všech táborových hitů a odstranění všude
nalepených Marshmallow jsme zahájili promítání v našem
letním kině. Tentokrát počasí dovolilo promítání venku, a tak
se před Krčmou na štěrku objevili pohodlné sedačky z matrací
a také k nám zavítalo několik návštěvníků, kteří si letní kino
spletli s autokinem. Střecha tohoto vozidla byla posléze
obsazena filmuchtivích dětí. "Jo Máca, ten musí mít vždycky něco extra", komentoval
příjezd vozidla do letního kina Tom-tom. Matrace již na štěrku zůstaly a táborníci mají opět možnost přespání pod
širákem. Snad je tentokrát nikdo nepočmárá. Během promítání bylo také vyžadováno upečení popcornu, nebo alespoň
jiné krmě. Mají prostě stále hlad. Celkem během promítání padlo ještě 3,5 bochníku chleba. Finální pořadí oddílů již
bylo odtajněno. Během dnešní návštěvy koupaliště bylo rozhodnuto stříháním mezi Komárem a Labušem. Kdo vyhrál
vám prozradíme – Komár, ale na koho sázel bude zveřejněno až v zítřejším vydání! "A já jsem si to vždycky myslel, že
soutěžení táborníků na konečné pořadí družin až takový vliv nemá...", komentoval nové zjištění Haše.

Robinson zachráněn! Za zlato bude i Pátek!
Splní Crooker svůj slib a vezme na loď i černého Pátka?

Služba a hlídka dne:
2. oddíl
Huliman: Morče

Včerejší prasáci:

Světe div se, ale dnes nebyli
žádní prasáci. Po odhalení
sekce M se nejspíš nekonaly
žádné záškodnické akce, a
tak se bodování pohybovalo
v rozmezí 7-9 bodů z 10
maximálních možných. "No
tak teď už mi Morče asi
žádné dol-áry nedá...", litoval
nejmenovaný
záškodník
Rocki.

Po několika dnech, kdy byl Robinsonův vor bičován proudy deště, vysvitlo konečně slunce. A odhalilo
blížící se příď Costy Conhelgie, lodi kapitána Crookera. A protože je kapitán anglický gentleman,
nenechá ve štychu žádného krajana. Robinsona vzal na palubu a zavelel "Na Anglii, Vávro!" Na
naléhavé Robinsonovo přemlouvání podpořené informací o zlatonosné řece na Tallhoferově ostrově
však změnil kurz a vydal se k ostrovu. Natěžil-li Robinson dostatek zlata, vezme na palubu i jeho
přítele Pátka. To se ale dozvíme až dnes...

Konec tábora! :-( :-( :-( :-( :-(

Bohužel se nám to již blíží a zítra (tj. v sobotu
9.8.2014) v 10:00 tábor končí! Pro jistotu
přidáváme informace o odjezdu táborového
autobusu...

Láska, sex a něžnosti
Žalka dnes ulovila housenku, kterou si uschovala do
sklenice a odmítá se jí vzdát. Nikita neustále střídá
objetí Rockiho a Endiho a vyvolává tím žárlivost u Plíny i
Chackala. Tony střídá Sedmu, Sirénu a Mácu a nejraději by byl se
všemi najednou. Turbo se již pomalu loučí s Hruškou, Váleček
doufá, že s Mond bude v kontaktu i nadále a Goryla stále čeká na
poslední ploužáky se Žabkou. Sízy a Puma losují mezi Lechodem
a Kecalem a my jen doufáme, že dnešní večerní triskošku
stihneme zaznamenat do zítřejších novin.

Čeká nás

Závěrečný Rozstřel, který může ještě zamíchat pořadím. A nebo taky
ne... Ale zároveň může ještě rozhodnout ranní mana a dopolední
bramboriáda. Odpoledne nás bude čekat tradiční dražba, díky které si
děti domů přivezou spousty užitečných a potřebných věcí! A na
večerním nástupu se již vyhlásí ti nejlepší z nejlepších!

„TA HOUSENKA MĚ MÁ OPRAVDU RÁDA!“ (ŽALKA O NOVÉ KAMARÁDCE)

