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ROBINSON
THE TRUE STORY!

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

Krčma u Veselé Mileny nám ke
snídani naservíruje chleba s
marmeládou a čaj. Ke svačině
dostanou táborníci balíček na
cesty. Oběd si oddíly uvaří sami
na Petrachtaci a to běloruské
jednohubky,
bramborovou
polévku, currywurst a zákusek
v podobě cookies. K večeři bude
lahodný gulášek.

Jaké bylo počasí

Ráno jsme se probudili do

deštivého počasí. Poprchávalo
celý den průběžně a také bylo
celkem chladno. Zítra to snad
bude lepší a na petrachtaci se
vydáme.

Připínáčky nepíchaly!

Vzhledem ke vzkazům na našem
guestbooku rodiče uklidňujeme,
že v hracím poli při hře lov
připínáčků nebylo více než
několik desítek připínáčků.
Rozhodně ne více než dvě
krabičky. Maximálně pak tři.
Táborníci se vyhýbali tak
úspěšně, že v nohou neskončil

žádný a bodový stav družin tak
obohacen nebyl. „Zase nějakej
fejk“, ohodnotil podvod s
připínáky Bender, který se sám
vrhnul do pole lovit imaginární
připínáky.

Bodový stav národů

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

80
65
63,5
63

Vedoucí oddílů:

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

Služba a hlídka dne:
3. oddíl
Huliman: Panchelka

Včerejší prasáci:

Skála + Plavec + Bender + Bolt

Mond + Sonne

CENA 10 TDA

Petrachtace přesunutá! Marcelka!
Prší krásně! Hlídka selhala! Komár XXS fuč!

Vlajky! Svíčková! Psík či Rychlík? Krvavá Füfü!

Ráno jsme se probudili do deštivého rána. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli
Petrachtaci přesunout na zítřek. „To je poprvé za těch 8 let, co jezdím. Vždycky byla
Petrachtace ve čtvrtek!“ posteskl si Pat. Dle předpovědi by dnes počasí mělo být
nejpříznivější (to znamená, že nám celý příští týden bude pršet...), a tak se vybavíme pláštěnkami, náhradními
fuseklemi, kotlíky a surovinami na vaření a hrdě se vydáme vstříc přírodě. Předpověď počasí nám také ukazuje,
že poprchávat by nám mělo až do konce tábora. Nám to ale nevadí, pevně věříme ve
změnu a i kdyby mělo pršet, nejsme z cukru a hrát si můžeme i dál. Většina. Objevují se
totiž táborníci, kterým chybí pláštěnky. Naštěstí je stačí uklidnit tím, že bundička s kapucí
postačí. „Já ale v kapuce vypadám jak Máca!“ odmítal si nechat kapucu nasadit Tobi. Ráno
při nástupu jsme jako vždy chtěli vyvěsit naší vlajku. Po
dlouhém hledání a pátrání jsme si uvědomili, že přes noční
déšť jsme jí zapomněli sundat, a že nám jí musel sundat
někdo jiný. Podezření ihned padlo na sousední tábor. Zde jsme jí také nalezli a vymluvili zpět. „My
chceme odvetu! My chceme odvetu!“ skandovali nejen starší táborníci, ale i Máca a Toni. Odveta se ale
nekonala, jelikož sousední tábor zítra odjíždí a nebyl by čas na žádnou
pořádnou válku. Polední obědová novinka - svíčková(!) se nesla v duchu
mnoha přídavků. Pro knedlíčky s brusinkami se houfně chodilo opakovaně a ani Rocki se čtvrtým
ešusem nebyl výjimkou. "Bylo to lepší než doma", mumlala s plnou pusu Sedma. Dnes nás také
opustili dva táborníci. Jeden plánovaně a druhý bohužel neplánovaně. Odjel Komár XXS, kterému se
odtud ovšem vůbec nechtělo. Nakonec se mu zde tak zalíbilo, že před
plánovaným odjezdem půl hodiny proplakal a zkoušel Komára umluvit, aby tu
mohl zůstat a k babičce na prázdniny nejezdit. Příští rok už ale pojede na celých
14 dnů. Druhým odpadlíkem je Psík, jehož noha otekla z neznámých důvodů do obřích rozměrů, a tak si ho
pro jistotu nechali v psím útulku. Místo Psíka nám na tábor byl přivezen Rychlík, jeho a
Locyky bratr, který s námi původně na tábor jet měl, ale měl zlomenou ručku. Tu už má teď
ale zdravou, a tak nahradí svého sourozence, aby nebyl tým Poláků oslaben. „A brácha se tak těšil na sobotní ples!
Jel sem jen kvůli tomu!“ komentoval výměnu samotný Rychlík, odcházivší s Džejný na taneční parket. Snad se příští
rok vydaří a všichni tři jmenovaní pojedou na tábor společně a zdraví. Málem jsme ztratili také Füfü, která během
bitvy o vlajky dostala fuskometem do obočí, které nevydrželo. Sice jsme jí slibili cestu ke starému doktoru s rezavou
jehlou a plesnivou nití, ale nakonec vše vyřešila náplast a Füfü během večerní triskošky řádila jako o život. Během
dopoledne si oddíly vytvořily svou vlajku. Vlajky jsou velmi podobné originálním, ale s drobnými úpravičkami a
změnami. Dále se učili základní šifry, jako je Morseova abeceda, mřížková šifra či mobilová šifra. Té ale popularita pomalu skomírá.
„Jak jsem to měla jako poznat, já mám chytrý telefon a tam je klávesnice jako na počítači!!!“ stěžovala si napálená Šmudla. Po setmění
přijela předem avizovaná superstar – Marcelka Holanová k nám dorazila zahájit další triskošku. Vzhledem k velkému úspěchu bylo její
vystoupení opakováno. Poté se již rozjela tradiční diskotéka, plná Toniho hitů, ploužáků a světýlek.

Robinson unesen! Bender a Krtek také!

Jsou domorodci zákeřní? Kdo je Hypnožába?

Včera odpoledne vtrhli do tábora domorodci a unesli zcela klidné a neškodné
Bendra, Krtka a Robinsona. Jednotkám SZS tak nezbylo než se vydat pro radu
za Hypnožábou, která jim poradila, kde se domorodci s se svojí kořistí skrývají.
Jednotky SZS se okamžitě vydaly na bitevní pláň Dagorlad. V lítém boji jednotky SZS zvítězily a Bender,
Krtek i Robinson byli vydáni. Výměnou za Brutuse, kterého se naopak všichni rádi zbavili. „Stejně chtěl
desertovat do vedlejšího tábora za lepšíma klukama“, reagoval na předání Brutuse domorodcům Tom-Tom. A vítězství bylo řádně
oslaveno večerní triskoškou, kdy jednotky přijela pozdravit i česká celebrita Marcela Holanová. Vedení SZS jednalo i o návštěvě Ivety,
ale nepřijela. Nezastavil jí vlak. Jestli se na triskošce nakonec objevil i někdo z domorodců se zcela jistě dozvíte v našem čtivém plátku!

Chlípná klíšťata!

Savé potvůrky si zasedly na
Komáry. Hned první den tábora
jej nalezl Komár v tříselné
oblasti pravé nohy a včera jej v
obdobné oblasti, ale nožky levé
našel malý Komárek. Oba s
rychlostí ošetřila žába pinzetou na psy a teď se
již těší, kdo k ní přibude do třetice, tentokráte již
nikoliv s pravou a levou nohou...

Sršáni kaput!

Sršní hnízdo jsme po pár dnech definitivně
objevili. Sice nám občas nějaký macek přilétl, ale
až včera jsme našli centrální dispečink. Bylo jím
vnější podkroví chatičky č. 5. Vzhledem k tomu
jsme osazenstvo chatiček 4 a 5 preventivně
nechali přestěhovat na noc do Krčmy a vybaveni
Biolitem, koštětem a kanadami jsme se vydali
nájezdníky zlikvidovat. Operace se nakonec
zdařila na jedničku a hnízdo bylo kompletně
zlikvidováno!

Láska, sex a něžnosti
Rocki je velmi žádaný. Kromě nové role utěšovatele
plačících holčiček se konečně oprostil od své platonické
lásky k Nikitě a prý se má rád s Bodlinkou. „A Májo, nešlo
by, že bych dneska nebyl v novinách?“ Nešlo. Také funguje
jako partnerská poradna. Dává dohromady staré dobré páry Mata s Krtkem a
nebo řeší problémy Hrušky a Turba. Ten si jí totiž na diskotéce vůbec nevšímal a
Hruška z toho byla úplně nesvá. Naštěstí Turbo pochopil a své drahé se poté
začal věnovat naplno. Panchelka se zase po parketu válela s Válečkem (Valey).
Sonne se ploužila s Kecalem a Měsíček s Monstrem. Plína se po večerce
vyskytoval ve stanu s Úcou a Rosomákem. Okamžitě byli ze stanu vyhnáni a
následovala oblíbená série kliků, dřepů a sklapovaček. Během oběda také byli
spatřeni Toni se Sedmou. A není to chyba, vážně Sedma vyměnila Tobiho za
Toniho, ale jen na chvíli. Na zmiňované triskošce se ale opět lísala k Tobimu.

Čeká nás

Konečně slibovaná Petrachtace! Národy se odebéřou na úpatí hradu Rabštejnek,
aby zde rozložily svá ležení, uvařily v kotlících poměrně složité menu na mokrém
dřevu, přinesly vzorek sušenek vlastnoručnš vyrobených a ještě nacvičily
domorodý tanec. Již nyní se někteří táborníci netěší a třeba takový Bolt již
několik dnů simuluje zranění nohy, aby se petrachtaci vyhnul. Po příchodu nás
čeká táborový oheň.

„KDYBY PŘIŠLI SLUŠNĚ, MOHLI DOSTAT I BRAMBORÁK!“ (LÁĎA O ZLODĚJÍCH VLAJKY)

