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Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
k snídani naservíruje rohlíček
s pomazánkou z taveného sýra
a čaj. K dopolední svačince
budou
zeleninové
hody.
K obědu si pochutnáme na
gulášové
polévce
a
buchtičkách s rumovým šodó.
V kombinaci s teplým počasím
udělá divy! K odpolední
svačince, tentokrát podávané
normálně v Krčmě, nám bude
naservírován loupák a ovocné
mléko. K večeři možná budou
topinky pečené na ohni se
sýrem a různými nátěrkami.

Jaké bylo počasí?

Dopoledne nás ještě chránil
stín okolních stromů, ale jak se
slunce přehouplo přes obzor,
přišlo strašné vedro, které
muselo být zahnáno na
koupališti. A bude hůř. Prý.

Dorazily!

Včera nám se zpožděním
dorazily další dvě tábornice.
Vanča a Füfü jsou již zdravé a
zabydlely se v chatičce číslo 5.

Bodový stav družin

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

9,5
8
6,5
2

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:
4. oddíl
Huliman: Tobi

Včerejší prasáci:

Je
to
neuvěřitelné
a
pravděpodobně je to rekord
táborových dní bez prasáků!
Snad se objeví zítra nebo bude
muset redakce uvažovat o škrtu
této rubriky.

CENA 10 TDA

Ztracené děti! Koupálko! Bodanec!
Stánek v obležení! Marcelka! Barevná kaše! Očista!

Ranní nástup nám zpestřil Srna, který bezostyšně na nástup přišel s
kartáčkem v puse a bez skrupulí s ním došel i před hlavní vedoucí. "Tak to
bych nečekal, že se něčeho takového po těch letech u SpT dožiju", cedil
mezi zuby zklamaný Haše. Během dopoledne proběhla hra Wanted, při
které táborníci hledali xichtíky svých kamarádů na stanovištích v lese. Tuto hru opět doprovázelo několik
nedorozumění. Nejprve někteří nejmenovaní táborníci třetího oddílu začali hrát bez
toho, aby kdokoli hru zahájil, a poté se z prvního kola na svačinu nevrátilo asi 6 dětí.
„My jsme hledali Panchelku a když jsme ji konečně našli, ztratili jsme se všichni společně!“ vysvětlovala Age.
Druhé kolo se již naštěstí uskutečnilo bez problémů a oběd mohl proběhnout dle plánu. Po poledním klidu
jsme, vzhledem k počasí, změnili program a následovala návštěva místního Aquaparcu. Ten má pravděpodobně
vlastnosti termálních pramenů, neboť má schopnost uzdravovat! Již pouhá zmínka o plánovaném výletu na
koupaliště uzdravila několik táborníků. „Bolí mě to pořád, ale musím zatnout zuby, Komár říkal, že marodi prý
na koupaliště nejdou!“ obhajovala Hruška odhazující berličky. Na cestě ji jistě byl oporou Turbo. Oproti očekávání však většina
táborníku po příchodu na koupaliště nezamířila rovnou do vody, nýbrž rovnou ke stánku. I přes to, že děti byly po obědě a dokonce
během poledního klidu nakupovaly v bufetu, tržba z nanuků, limonád, brambůrků i párků v rohlíku prudce stoupla. Po návratu
následovala svačina, servírovaná netradičně před Krčmou a ještě netradičněji z rukou
samotného hlavního hrdiny naší etapové hry! „Nápad sice dobrej, ale proč hraje
Pramen zdraví z Posázaví, když rozdávají Bobíky?!“ podivoval se Horal. Vedoucí
promyslí, zda do táborového repertoáru tedy nezařadit i hit „Mňam, mňam Bobík“.
Během scénky se nám stala nemilá věc, když naši malou hlavní vedoucí Máju štípla
vosa, na které je alergická. Naštěstí nám moc neopuchla, ale bohužel přišla o celý odpolední program. „Ta
se nám skvěle vybarvuje – nejenže má modré celé stehno ze sobotního pádu, ale teď má navíc červené
podpaží!“ nechápal smůlu hlavní vedoucí Veverák. K večeři byla servírována krupicová kaše. Je již tradicí, že bývá barevná, kuchyně se
ale i tak rozhodla nás překvapit, a tak zvolila barvu, kterou nikdo nečekal. Svítivě žlutá lákala vosičky a v kombinaci s hnědým kakaem i
naše nevítané spolubydlící připomínala. Z důvodů příprav na večerní diskotéku ale táborníci nemohli jíst v klidu v Krčmě, nýbrž
venku na štěrku. Aby si to pořádně užili, probíhalo vše ve stylu tradičních čínských tabulí – nízký stolek a sed na zemi. Následovala
všemi očekávaná diskotéka, na kterou dorazila superstar našeho tábora Marcelka Holanová. Zařadila sice letos do svého repertoáru i
písně svých o mnoho let mladších kolegyň, ale svůj megahit „Ráno“ ku radosti všech nevynechala.

Na Robina byla vypsána odměna!
Zbojníci se činí! Marion má nový objev!

Hned ráno, když se Robin vrátil do tábora ho čekala nepříjemná novina. Bratr Tuck
mu přišel oznámit, že Sheriff na něj nechal vypsat odměnu - přes tisíc zlatých. Robin
Hood se rozhodl si takovou „čest“ zasloužit a začal plánovat přepadení Sheriffova
vozu vezoucího nově vybrané daně. Zbojníci se vyzbrojili dlouhými luky, kdyby byly daně hlídané těžkooděnci.
Jakým překvapením bylo, když na voze seděl starý známý Gisborn jen s jedním vozkou a velikou bednou plnou zlata. Sheriffova
pravá ruka se nejdříve nechtěla peněz vzdát, ale když uviděla mohutnou postavu Malého Johna, zalekla
se a zbaběle prchla. Zbojníci se vrhli na uloupené zlato jak hladoví psi. Jejich radování však nemělo
dlouhého trvání. Z dáli se ozvalo troubení a pochod veliké jednotky vojáků. Zbojníci seskákali z vozu a
natáhli luky. Jejich šípy se ale odrážely od štítů dobře vybavené jednotky vedené kapitánem Chackaliem.
Po třetí neúspěšné salvě se Malý John dopálil a zkusil to po staru. Vzal si svou věrnou tyč a zkusil
prorazit štítovou hradbu nepřátel. Bohužel pro něj je Chackalius zkušený veterán a velikána brzy
přemohl. Nepomohl ani zběsilý útěk Robina s Azimem. I oni měli co dělat aby unikli se zdravou kůží. Zbojníci se rozhodli pro
taktický ústup a teď si někde v lese nejspíš lížou rány. Malým vítězstvím je, že neunikli jen s holými životy, ale i s Sheriffovým zlatem.

Návštěvy!

Rádi
bychom
poprosili všechny
vedoucí z ostatních
turnusů,
staré
táborníky či staré členy našeho týmu
(kteří tak ještě neučinili) a další, aby
nám své případné návštěvy (například
na sobotní ples) oznámili předem, a to
nejlépe
na
mail
perejane@sptlomnice.net.
Pro
neohlášené nezbude nejen místo na
spaní, ale ani na sezení, stání, či
nedejbože nějaké jídlo!

Známky a pohledy

Milí rodiče, všimli jsme si, že ve
vzkazech často dětem píšete, že jim
posíláte známky či pohledy. Vězte, že
obojí si děti mohou zakoupit
v táborovém bufetu za táborové
plativo – Tallhoferovy Dol-Ary.

Láska, sex a něžnosti
Horké novinky máme z diskotéky. Kaštan
vehementně vnucoval Tonimu na diskotéku
svůj mobil: „Já tam mám určitě víc ploužáků
než ty!“ vysvětloval. Následně se ploužil
nejvíce se Sedmou, se kterou strávil i celou dopolední hru, ačkoli
nejsou spolu v oddílu. "Představ si, Komáre, že s ní chodil celou
dobu sám lesem, ale hlavně to tam nepiš, nebo mne zabije", hned za tepla nám přišel
sdělit Srna. Na triskošce však Kaštan yzval také Žabku s Mášu, obě ho ale odmítly.
„Chudák, dvě odmítnutí za sebou, no to bych nedal!“ litoval
ho Rychlík tančící zrovna s Naty. Ploužily se samozřejmě i
další páry, jako například Tatra s Teddym, Tom-tom a Žabka
či Ještěr a Pliš. Poslední jmenovaní se ovšem za svou čerstvou
lásku nejspíše stydí, jelikož po spatření Komára
s fotoaparátem od sebe rychle odskočili a Pliš utekla.
Následovala pravděpodobně milostná scéna podobná nejsladším romantickým
filmům. Ještě před diskotékou poblíž kadibudek ukecával Vlk Kiky, aby určitě přišla.
„Já nevím, co mu mám říct!“ stěžovala si Kiky posléze Agi. Rychlík trávil triskošku v
objetí Naty, Age s Fidji, Kamcha s A-tomem a Teddy s Kosou.

Čeká nás

Dopoledne nás čeká krátká hra Rychlý přesun a vyrábění oddílových vlajek a „šátků“.
Po obědě bude následovat výroba lesní pevnosti a při příznivém počasí zajisté
návštěva koupaliště. Večer nás čeká oblíbené letní kino. Co budou promítat? Ve hře
jsou Mimoni, Já padouch i Lego příběh.

„BOLTE TO NEMÁŠ NĚCO TMAVÝHO? VŽDYŤ V TOM SVÍTÍŠ JAKO CITRON! TO JSOU PROSTĚ COUFALOVÉ…“
WYDRA PŘED ODCHODEM NA HRU

