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ROBINSON
THE TRUE STORY!

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

CENA 10 TDA

Vařili! Přežili! Zvítězili! Premiéry!
Vzpoura východních národů! Táborák zaplál!

Svíčková a buřtguláš na menu! Stisk došel! Pokousaný Kecal!

Krčma u Veselé Mileny nám
ke snídani naservíruje čaj,
bílou kávu, kornflejky a
rohlíček. Ke svačině bude
meloun. K obídku budeme
mít kuřecí vývar a čočku s
ostravskou
klobásou.
Odpolední svačinkou bude
čokoládový pudink. Večeře
královská
pizza
a
hamburgery. Druhou večeří
bude pečivo.

Jaké bylo počasí
Celkem příjemné. Celý den
jsme měli bez deštíku, teplota
lehce nad 20°C, a dokonce se
na nás občas usmálo i
sluníčko.
Prostě
na
petrachtaci jak dělané.

Návštěvy!

Včera nás navštívil Boban, který
je
zakladatelem
našich
celotáborových etapových her, a
dokonce se o něm stále zpívá v

Včerejší ráno došlo ke zcela bezprecedentní
vzpouře členů jednotek SZS rekrutovaných
z východních národů. Jednotky odmítly
poslušnost, unesly Labuše a pokusily se ho
utopit v potoce lemujícím tábor. Marně.
Z vody se zavčas dostal a trval na odchodu
jednotek na petrachtaci. Vzbouřenci ale opět udeřili, unesli Labuše a
tentokrát i Komára a drželi oba nebohé plukovníky zavřené a střežené v kadibudkách. Doktorku Helgu von
Marsch se naštěstí zavčas podařilo dostat do bezpečného úkrytu, a imperátorka tak uhájila holý život. Díky
obratnosti Komára a Labuše se jim podařilo dostat ze zamčeného sevření
kadibudek a definitivně jednotky i přes protesty odeslat na petrachtaci. Ta
proběhla zejména ve znamení vaření. Úspěch zaznamenaly jak
jednohubky, tak i poslední část – cookies. Ačkoli se prakticky nikomu na víčku od kotlíku
nepodařilo z ovesných vloček, medu, másla a čokolády dosáhnout
skupenství sušenky, výtvory byly úžasné a určitě by zaujaly i Láďu
Hrušku. Po návratu jednotek bylo servírováno menu táborové – na
výběr byla proleželá svíčková odvčera nebo čerstvý buřtguláš. Jen se po krmi zaprášilo. Večer pak zaplál první
táborový oheň. Po odeslání záškodníků do spacáků se podařilo poslat i tradiční stisk
a zbývá jen očekávat, která přání se do roka a do dne splní a která ne. Táborák byl
zapálen velice specifickými pochodněmi. Ta polská tvořená polínky byla obzvláště
funkční. Pokrok nezastavíš. Útok na kuchyň a zběsilé hledání česneku ve skladu bylo
zapříčiněno pravdivým příběhem o sestrách Tallhoferových, které žily v Tallhoferově dolu v padesátých
letech minulého století, a jednoho dne, na přelomu července a srpna, naprosto záhadně zmizely. Táborníci
sice příběhu nevěří, ale jistota je jistota, že? A tak česnek pod polštářem, až na vybrané jedince, smrdí
téměř všem táborníkům. "No já si radši taky jeden vezmu, abych netrhal partu", potají se plížil do kuchyně
Valey. A to ještě nikdo netušil, že se objeví sestry naživo v hluboké noci, unesou
Mata a zachrání ho jen to, že narazí na česnekové pole. Ještě před táborákem
došlo k dalšímu nepříjemnému incidentu nejmenovaného táborníka s Kecalem.
Po včerejším močení na spacáky uvnitř stanu, vedoucí k trestu ve studené sprše,
nařezání na holý zadek a dalších trestech, jsme se domnívali, že ponaučení je již
dostatečné. Z omylu nás vyvedlo brutální pokousaní Kecala a tvrzení, že „co si
nepamatuju, to se nestalo“. Po čtyřiadvaceti letech tak byl dnešní den premiérový
hned dvakrát: poprvé byla kvůli dešti přesunuta petrachtace a poprvé byl poslán táborník domů z jiného
důvodu než nemoci... "Tak toho jsem se fakt nechtěl dožít", hlesl smutně zakladatel SpT Labuš.

Robinson průzkumníkem! Kde je Psík?!

Dokáže si Robinson uvařit? Kde jsou domorodci? Pomůžete?

hymně SpT. Rádi tě po roce opět
vidíme mezi sebou!

Bodový stav národů

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

89
75
74
71

Robinsonovi se zatoulal jeho oblíbený Psík. Kam
jen mohl zmizet, pomyslel si Robinson a vydal se
na namáhavou obchůzku ostrova. Celý den se
plahočil cestou necestou. Naštěstí je již zkušený,
tudíž umí rozdělat oheň a připravit si dobré jídlo.
Psíka se mu ovšem najít nepodařilo, proto se nakonec navrátil osamocený a přemýšlí,
jak by svoji samotu vyřešil. Že by se třebas našel někdo ze zdivočelých domorodců, kterého by šlo civilizovat? Zároveň se potřebuje
zabavit! Vymýšlí si nové rýmy a my bychom mu rádi pomohli. Prosíme proto (pra)rodiče, ale i všechny ostatní, aby nám pomohli
složit ódu na Robinsona. Svoji tvorbu zašlete na majlík nebo návštěvní knihu a můžete tak i svým ratolestem pomoci k získání bodů
do etapové hry! Děkujeme Vám všem!

Není vzpoura jako vzpoura!

Vedoucí oddílů:

I. Džejný+Magi+Chackal
II. Morče+Nikita+Error
III. Máca+Tony+Panchelka
IV. Wydra+Jíťa+Haše

Služba a hlídka dne:
4. oddíl
Huliman: Haše

Včerejší prasáci:
Vantscha + Füfü

Vzpoura východních národů byla
úspěšně zažehnána a nakonec i
vysvětlena. V okamžiku, kdy
Labuš s Komárem položili dotaz,
kam družiny chtějí vyrazit na
petrachtaci, se dozvěděli, že
vzpoura byla proto, že družiny nechtějí jít společně na
Rabštejnek, tak jak si předešlou noc všichni vedoucí
vyžádali. Vrcholem ovšem byly odpovědi jednotlivých
družin: Angličané - Rabštejnek, Poláci - ještě nevíme,
Bělorusové - asi Rabštejnek, Germáni - Rabštejnek. K
čemu tedy byla výše zmíněná vzpoura, opravdu
netušíme...

První Titanic!

Letos poprvé se táborem plavil Titanic! Notoričtí
nevstávači, kteří několik dní unikali trestu, byli po
zásluze potrestáni. Sotva nám vyšlo sluníčko, již se
trojice tradičních ospalců ocitla v táborovém potůčku.
"Jsem Titanic a klesám ke dnu", mumlal ospale
nejmenovaný Tom-tom.

Láska, sex a něžnosti
Füfü si opět nasadila své brýle, které
spíše nenosí, a začala se rozhlížet po
okolních tábornících. Jestli jí do oka
padne spíše Mat, Trhač, nebo Veverák
se nám zatím nepodařilo zjistit. Co ale víme - Rocki během
petrachtace trávil veškerý čas s Nikitou, po návratu dal ovšem přednost
Bodlince. Age s Náťou trávily veškerý volný čas společně s Modráskem a
Jezdcem. Pufík vzpomíná na Janečka a přemýšlí nad Šegim. Vevís
pokukuje po Goryle, ale nemá se to nikomu říkat. Magi trávila noc ve
společném loži u dohasínajícího ohně s Plenou. A hoši z chatičky č. 5 jsou
neustále uzamčeni...

Čeká nás

Velký ples SpT, již šestnáctý, se kvapem blíží. Již dnes večer vypukne
velkolepý rej domorodců, masek i sekce zvláštních služeb. A pro ples je
třeba připravit předtančení. To čeká táborníky v průběhu dopoledne.
Odpoledne nás pak čeká zahrabávání zprávy do lahve a také vyplavování
lahve se zprávou na koupališti. V pozdějším odpoledni pak čtveřice
vytvoří vlastní pizzu, hamburgery a vše pak budou konzumovat s colou. A
následovat už bude odchod na ples.

„MAGI MĚLA NĚJAKOU HLÁŠKU, ALE TA SE KE MNĚ NEDONESLA!“ (PANCHELKA)

