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THE TRUE STORY!
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SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
ke snídani naservíruje chléb
s marmeládou. K dopolední

svačince budeme mít opět
vynikající meloun. Při obědu
si smlsneme na pórkové
polévce a játrové omáčce
s rýží. K odpolední svačině
bude rohlíček a k večeři
sekaná s chlebem. Druhou

večeří již tradičně zbylé
pečivo, ovoce, pomazánky,
zkrátka úplně vše.

Jaké bylo počasí

Ráno trochu zamračeno a
teploty nižší, ale během dne
se obloha protrhala a bylo
nám až vedro. Snad nám to
vydrží i další dny...

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

118
117
105
100

Služba a hlídka dne:
4. oddíl
Huliman: Wydra

Včerejší prasáci:

Světe div se, jediným
prasákem dnešního bodování
byla
návštěva
Kuřátko,
Tomáš a Námořník.
Vzhledem
k diskusím
v guestbooku, kdo že je za
prasákem chatičky číslo pět
přistupujeme ke zveřejnění
tajných informací: prasáci
jsou skutečně svorně všichni:
Bolt, Bender, Plavec i Skála,
ale rozhodně nejméně uklízí
Bolt, kterého Plavec musí
k úklidu nutit i zakázanými
hmaty a chvaty. Někdy
bohužel marně.

CENA 10 TDA

Výletíme! Panche fuč! Poblitá Bára!
Stezka! Trisko! Šampónování v koupališti! Klíště!

Včera proběhly dva výlety. Většina vedoucích i
táborníků se vydala do Chrudimi, kde se vrhli na
nakupování pizzy, coca-coly, zmrzliny a dalších
pochutin. "Šla jsem do Chrudimi s pěti stovkama
a vracím se s dvoukorunou", libovala si nákupčí
Füfü. Během tohoto výletu proběhla také
návštěva kostela, kterou si Váleček spletl s kinem
a s pytlíkem brambůrek nakráčel dovnitř. „Já už
jenom čekal, že si umyje ruce ve svěcené vodě!“ komentoval situaci zděšený Haše. Druhou
variantou, na kterou se vydalo pouhých 17 dětí, a to (až na Rockiho) těch nejmladších, byl výlet na Kočičí hrádek.
Během tohoto výletu se nám stala nemilá událost. Táborníkovi Bleskovi nesedl ranní
toastíček a pozvracel celou rozhlednu Báru. Ze shora. Blesk byl tedy Komárem
transportován do tábora. "Chudák Komárek, a to se těšil, že se po 19 letech na Kočičí
hrádek podívá", litovala transportního koně šestiletá Mayka. Vydali jsme se přes zmiňovanou
Báru, na Kočičí hrádek a přes obnovenou rozhlednu Na Chlumu a rybník Perný zase zpět.
Celou cestu jsme šli lesem a hráli jsme drobné trapné hry a také narazili na LIPOvý háj. „Já
tam našel žvýkačku a Žalka slané tyčinky!“ divil se Jezdec. Včerejší den byl posledním, který
s námi strávila Panchelka. Bohužel musí dnes v brzkých ranních hodinách odjet a ponechá
tu třetí oddíl v rukou Toniho a Máci. Děti to oplakaly. Téměř. Vedoucí taky. Úplně. Děkujeme jí za všechno a
doufáme, že se k nám zase vrátí. Po setmění proběhla diskotéka DJ Toniho. Opět byla Krčma roztančena hity let
minulých i přítomných, dnes ale nepřijela Marcelka. Musela jí tak nahradit Mája, která
plnila rest z plesu, na kterém nezatancovala své tradiční irské vystoupení. „A Májo,
naučíš mě to?!“ ozývalo se posléze ze všech koutů tanečního parketu. Budiž jim přání
splněno dnes o poledním klidu. Během diskotéky byli táborníci vysíláni na stezku
odvahy, která vedla lesem na místní koupaliště. Zde bylo možno dokázat svou
statečnost přeplaváním koupaliště. Jaké bylo ale naše překvapení, když Turbo skočil do
vody oblečený, či když si Lechod začal šamponovat
hlavu a celé tělo přímo v koupališti. „Meju se po týdnu!“
informoval šokovaného Komára s Labušem Lechod.
Jinak lehce statisticky řečeno: drtivá většina dětí svírala
cestou na stezku odvahy česnek. „Sestry neexistují“, křičel Bender na celé kolo. Ale
česnek si raději vzal. Pro jistotu. A Kiki si nafasovala rovnou nové čtyři stroužky.
„Čerstvé mají vyšší účinnost“, vysvětlila. Hluboko po večerce přilétl do Hradu zděšený
Toni hledající zdravotnici Žábu. Klíště se mu zakouslo přímo do… Během minuty byl
záškodník zlikvidován a Toni tak řeší jen to, aby se nedostala historka do novin.

Finální odplutí? Opustí Pátka?
Vše nasvědčuje tomu, že Robinson se chystá k finálnímu odplutí. Opuštění ostrova. Vor již kotví v přístavu a dnes
s raním rozbřeskem Robinson vypluje na moře. Na ostrově zanechá Pátka i psíka Rychlíka. Podaří se mu ale odplout?
Pomohou mu v tom jednotky SZS? Zprávu přineseme v zítřejším vydání. Zdá se také, že se aktivizují domorodci a vše
tak mohou značně zkomplikovat…

Půlden v
cukrárně

Výlet
do
Chrudimi
si
kromě dětí užily
i naše vedoucí.
Všechny holky
svorně zasedly
do cukrárny a
téměř
dvě
hodiny se
nehnuly od
káviček,
dortíků a
zmrzlinky.
"Já
jinak
sladký
nejím, ale
když
si
dávají všechny", omlouvala se s plnou
pusou medovníku Džejný.

Láska, sex a něžnosti
Během diskotéky se nám táborníci opět
párovali. Většinou však do již zmiňovaných
dvojic. Několik nových jsme ale zaregistrovali –
Nikita se objímala s Plenou, Rocki tančil se
Sedmou a Veverák s Monstrem si zapůjčili
košťata, která jim nepřítomné dámy nahradila.
Na parket byl také žádán Bolt. Viky ho tam mermomocí tahala a on
nevypadal vůbec nespokojeně. Rychlík si dnes na
triskošce vůbec nevšímal Náti. Celou jí strávil se
svou sestrou Locykou. Zda jí jen rozveseloval a
nebo se tanci s Náťou záměrně vyhýbal již
zjišťujeme. Při celodenním výletě byl Rocki
neustále v obležení malých holčiček, a to zejména
Žalky. Ta s ním chtěla jít i na stezku odvahy.

Čeká nás

Zítra dopoledne nás čeká Závod pingpongáčů a hra Sirény. Během
poledního klidu budou probíhat karetní hry, výuka irských tanců a
zvelebování tábořiště. Odpoledne si zahrajeme hru Najdi si své spojence a
Definitivní odplutí. Po setmění nás očekává odložená hra Ulov si svého
domorodce a spaní pod širákem.

„JÁ JSEM DNESKA NEPOUŽÍVAL RTĚNKU!“ (TONY )

