_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________

ROBINSON
THE TRUE STORY!

5. SRPNA 2014 - ÚTERÝ
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
ke
snídani
naservíruje
vánočku s bílou kávou, chléb
s šunkovým salámem a teplý
čaj. Na celodenní výlet
budou táborníci vybavení
svačinkou, a to toasty,
sušenkou,
jablkem,
rohlíčkem a salámem. Po
návratu si smlsneme na
výborném voňavém gulášku.
K druhé večeři bude pečivo a
případné zbylé toastíky.

Jaké bylo počasí

Střídavě oblačno s deštěm.
Celkem se nám ochladilo a
přeháňky
přicházely
v intervalech
2
hodin.
Uvidíme, jak bude zítra.

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

107
104
96
94

CENA 10 TDA

Vory! Hutututututu! Caruso show!
Prší krásně! Tabletování! Opékání! Vyjídání!

Vzhledem k tomu, že ráno chvíli nepršelo, proběhla
nakonec suchá varianta programu. Táborníci vyráběli
vor, kterým měli později projet slalom vytvořený
v tábořišti. Za úkol krom funkčnosti, byla i stránka
estetická, a tak se zdobilo a vyráběly se i klasické
SPZky. Tyto vory měli lidský pohon se zavázanýma
očima, kola z PET lahví a jediného navigátora. Během celého dne také probíhalo
dohrávání včerejších turnajů v přehazované a v hutututu. Obojí vyhráli Germáni.
"Vyhráli jsme s trapnou pomocí vedoucích", komentoval vítězství Germánu v
hutututu jejich oddílový vedoucí Wydra. V průběhu dešťových hodin, které se
přes den neustále střídaly s těmi nedeštivými,
se hrály hry v Krčmě. Opět se pletly náramky
přátelství a také se pletly copánky. "Já už se z
těch pletoucích holčiček zblázním", prohodil
zděšeně Haše a šel hrát s velkými kluky dračí
doupě. Večeře proběhla bez deště u ohniště, a
děti si tak konečně opekly špekoně, či klobásu. „Já chci ale jen chleba s hořčicí!“
dožadoval se Monster. Po večeři proběhlo zpívání v Krčmě a také místní Caruso
show. Porota složená z Dana Nekonečného (Morče), Martina Dejdara (Chackal) a Dari
Rolins (Mája) hodnotila výkony našich táborníků,
kteří si vybírali písně čistě táborové. S přehledem
vyhrála malá Mayka a její píseň Kozel. „Jako jediné
se jí podařilo rozezpívat celé publikum, a to je jasná
známka talentu!“ hodnotila výkon Darina, která v
podobě Máji na Mayku trpí již celých 10 dní.
"Jednou bych chtěla mít také takovou holčičku",
rozplývala se zněžnělá Džejný. Dále v Krčmě
probíhala sázková kancelář MorChal. Goryla si sypal mokrý štěrk do kalhot a Žabka s Tom-tomem si prohodili své
role. A oblečení. Během těchto hrátek v Krčmě nás táborníci opět téměř snědli. Dojedli všechny zbytky z průběhu dne,
dalších pět chlebů a stále mají hlad. Během dne také proběhlo hlasování o zítřejším celodenním výletě. Táborníkům
jsme dali na výběr několik variant a oni se připisovali k nimi preferované. Možnosti byli: Chrudim, rozhledna Bára,
Kočičí hrádek u Slatiňan či Dagorlad s tabletování a free wifi. Překvapením pro nás bylo, že drtivá většina táborníků se
připsala k výletu do Chrudimi. Asi je více lákají nákupy zásob, pizzy či coca-coly než sezení v lese s tabletem.

Robinson našel přítele! Pátek nezabit!

Služba a hlídka dne:
3. oddíl
Huliman: Toni

Členové Sekce zvláštních služeb zůstali po ránu zcela konsternováni
civět na výjev jako z jiného světa. Domorodý kmen náčelníka Bezbřicha
trpí hladem a rozhodl se obětovat toho netlustšího. Tím je ale bohužel
chlapec trochu při těle, v nejlepších letech a krásný – Pátek. Přivázán ke
kůlu, připraven na pomalou smrt. Jeho dva synové – Čtvrtek a Středa se
rozhodnou Pátka raději zabít, než nechat postoupit
dlouhé smrti. V tom se ale objevuje Robinson a oba
zahání střelnou zbraní. Nachází tak nového přítele,
kterého pojmenuje Pátek. Přesto je však pevně
rozhodnut postavit vor a z ostrova odplout. SZS ale ví,
jak je Robinson málo šikovný a rozhoduje se vor stavět též a podstoupit první
pokus odplutí s Robinsonem. Zda se mu pokus podařil budete moci zjistit již v zítřejším vydání!

Návštěvy!

Včerejší prasáci:
Šmudla + Miš
Plína + Tom-tom
Pat + Mat
Turbo + Spýdy

Chatička č. 5 byla včera velmi
precizně poklizena, Komárem
dokonce ohodnocena na plný
počet bodů, ovšem následná
návštěva Morčete objevila za
chatkou jeden papírek...tudíž
jeden
bolt
byl
nakonec
obyvatelům odebrán...

Dnes se to na
tábořišti návštěvami
jen hemžilo. Již
dopoledne
přijela
Vitalinea s dcerkami
Šárkou a Eliškou.
Ihned se zapojily do programu a strávily s námi
téměř celý den. „Já už tu s vámi příští rok
přespím!“ hlásila starší Šárka hrající si se štěrkem.
Během večeře u ohně dorazil Námořník s Pavlem
a krátce po nich
dorazilo Kuřátko
s Tomášem, kteří
nám během noci
uspořádali tradiční
bordel-program...

Láska, sex a něžnosti
Jezdec dnes gentlemansky pomáhal
Kosatce, která má po včelím bodnutí
opuchlou nožku a chodí o berličkách.
Nosil jí věci a otevíral dvířka do stanu.
Co se pak dělo v něm je nám záhadou. (L)Úca touží po Tomtomovi, ale ten má hlad, a tak na lásku nemá ani pomyšlení. Kejtě
se zase líbí Monster, ke kterému do stanu lozí Sízy a Puma. Zda
jim jde o Pylaře či Monstera zjišťujeme. Starší tábornice dnes na
záchodcích učinily velký objev, a to, že Váleček chodí s Mond, ale
na plese prý k tančení musel být donucen Panchelkou.

Čeká nás

Zítra proběhne celodenní výlet. S pláštěnkami. Jeden zásobní a
nákupní do Chrudimi. Druhou variantou bude trasa na Kočičí hrádek,
kde proběhnou DTH pod vedením Komárka. Po návratu proběhne
noční hra Ulov si svého domorodce!

„TO BYLO PLNÝ!“ - „BEJVÁVALO!“ (LÁĎA S TOM-TOMEM O HRNCI SE ŠODÓ)

