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ROBINSON
THE TRUE STORY!

30. ČERVENCE 2014 - STŘEDA
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
ke
snídani
naservíruje
pomazánku „co dům dal“
s chlebem a teplý čaj. K
dopolední svačině bude
meloun. Na oběd bude
výborná česneková polévka
s krutony a ke druhému jídlu
španělský rozstřel s rýží či

knedlíkem. Jako odpolední
svačinka se servíruje rohlík
s mrkví a večeře? Dle nálady
kuchyně budou bramboráky.

Jaké bylo počasí
Ráno nám zapršelo, a tak
jsme si trošku přispali. Poté
se však vyčasilo, teplota se
zdvihla a i to slunko na nás
vykouklo. Zatím si na počasí
fakt nestěžujeme, protože
víme, že to horší nás ještě
(jako každý rok) čeká....

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

52
48,5
47
45

Vedoucí oddílů:
Hl. vedoucí: Mája
Zást. hl.. v.: Komár :-)
Progr. vedoucí: Labuš
Zást. pr v..: Komár :-)
Zást. pro TS: Láďa

Vedoucí oddílů:

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

Služba a hlídka dne:
1. oddíl
Huliman: Chackal

Včerejší prasáci:

Nepřestávají a jsou opět mezi
námi!
Tobi + Endi
Vantscha + Füfü
Labuš + Pískle

CENA 10 TDA

Párky na stromech, pivo v potoce!

Zahlceni poštou! Setonův hrnec! Rosomák! Aktivci!
Ráno po triškošce jsme si lehce přispali. Vzhledem k tomu, že nám krásně pršelo
na zašněrované celty, tak ani táborníci nechtěli ze stanů ven a na první hudební
tóny budíčku čekali spořádaně ve spacáčcích. Dnes odpoledne se v táboře stal
zázrak. Pohádka Dařbuján a Pandrhola se téměř stala skutečností, když na
stromech v lese vyrostly párky. Jen to pivo v potoce chybělo a tak čekáme, co
bude ráno. Párky byly servírovány velmi specifickým způsobem. Dětičky musely
párek najít poslepu a sníst ho bez pomoci svých ruček. Vznikal tak velmi vtipný pohled a spousta
zajímavých výroků. „Strč ho do tý pusy!“, „Utrhni mu ho.“ či „Vomakej ho!“ i tyto hlášky mohly vyděsit
houbaře pohybujících se v širokém okolí našeho tábora. "Teď bych si ještě dal to pifko, ať to máme jako v
tý pohádce", zasněně koukal do vyschlého koryta Monster. Dnes také dorazila první listová pošta. Bylo jí
mnoho, mezi pohledy a dopisy i pár balíčků plných zapomenutých kartáčků, pláštěnek a samozřejmě
sladkostmi. Když se k tomu přidaly vzkazy z guestbooku a emailu, bylo toho vážně
požehnaně. Děkujeme všem za spoustu milých vzkazů a pochval, jak pro děti, tak
pro vedoucí. Po svačině táborníci okusili, jak se dá upéct maso například v dešti.
Vykopali jámu, nahřáli kameny, které do této jámy vyskládali. Dále přidali flák
masa v alobalu, naložili další kameny a zahrabali. Když se k tomu přidal chléb,
který měli již upečený,
tak se nám objevila
krmě
vskutku
královská. A zkušení
Angličané si v popelu
upekli ještě vskutku vynikající brambory.
Rosomák stále útočí na koho může. Šťávu plive
na táborníky i vedoucí, jeho těsné objetí se
mnohdy rovná škrcení a aktivita při hrách je v
lepším případě nulová. Stále nám pokračují
noční hry a letos nám táborníci po večer opravdu
nemohou dělat bordel. Aktivitám se
nevyhnou od brzkých ranních hodin a de facto
bez přerušení jsou aktivní až do doby dlouho
po setmění. Včera se poprvé využily při hře
fuskomety a okamžitě to starší táborníky (tedy
hlavně je) vedlo k ještě větší aktivitě. "Jóóóóóó!
Braň se srabíku! Tu máš! Vedle, vedle, vedle!"
a další bojechtivé pokřiky se táborem nesly celkem dlouho.

Maso se rozpadalo... první luky také!

První zvíře uloveno, první maso upečeno, poslední den hladu!
Chléb si Robinson upekl předevčírem. Nebyl
špatný. Ale s jídlem roste nejenom chuť, ale
hlavně hlad! A tak bylo otázkou času, kdy
vezme do ruky nůž, aby vyrobil, luk, šíp a
kopí a začal nelítostně lovit zvěř. A lovil celý
den! Odpoledne ještě navíc objevil párkový
háj. Trochu ho to teda překvapilo, ale
nakonec lezl po stromě a okusoval jeden párek za druhým. A ulovené masíčko navečer vložil do hluboké jámy, přidal
kameny a upekl lahodné maso! Dnes to ale tak idylické asi nebude. Blíží se domorodci a kdoví, jak to všechno dopadne.
Snad nebude muset na žhavé kameny samotný Robinson...

Sněd jsem mámu, sněd jsem tátu a
tebe taky sežeru!
Táborníci jsou stále více
hladoví. Ať je krmíme
sebevíc,
skandování:
„My máme hlad!“ se
ozývá čím dál častěji.
Začínáme pochybovat,
že nás v noci uždibují jen komáři a jiný otravný
hmyz. „Štěstí, že ty tácy jsou plastový, jinak by je taky
snědly!“ ulevila si kuchařka Láďa. Etapová hra na
Robinsona, který již brzy potká lidožrouty, je asi až
příliš inspirativní.

(Za)Střelení vedoucí!

Dopoledne jsme hromadně vyráběli luky a šípy, které
se použili k odpolednímu lovu zvěře - tedy vybraných
vedoucích. Siluety v životní velikosti Májy, Ládi a
Máci se staly cílem
dopadu
desítek
dětských
šípů.
A
někteří měli obzvláště
velkou
radost
při
trefení určitých partií. "Jaujaujau... ještě že tam
nestojím já", chytil se reálný Máca reálných partií při
zásahu do virtuálních intimních partií.

Láska, sex a něžnosti
Viky včera dostala od Psíka kopačky a
tak celý den smutnila. Uvidíme, kdo ji
utěší – Valey, nebo snad Kecal?
Turbo je srab a stále se nechce vydat
na Svinibrod, aby se s Hruškou mohli
vodit za ruce na veřejnosti. „Hruška tam loni šla za mě!“
chlubil se na nástupu a vrhal k ní významné pohledy. Také
Tobi se zdráhá jít kvůli Sedmě, tak možná se dočkáme ryze
dámské výpravy. Pilař a Krtek se během dne procházeli
společně po tábořišti i hracím poli.
Rosomák miluje Notku k smrti. Také
nastaly změny v osazení stanů. Mayka
se nastěhovala k Žalce a Spýdy
k Turbovi. Vodák se rozhoduje mezi
Age, Mášou a Verkou. Blesk je stále s
Jankem, akorát se již neválejí v bahně
u potoka.

Čeká nás
Objeví se želvy. Budou pobíhat po pláži, pářit se, klást vejce.
A Robinson je bude lovit. A pojídat. To ještě ale nebude
vědět, že se objeví domorodci a dostanou ho do nepříjemné
situace. Navíc se před ním uschovají v jezeře a Robinsonova
střelba na jejich hlavy je příliš nezastraší. Do chýše se vrátí
zraněn a bude muset vyzkoumat, jak se ošetřit.

„VYLÍŽEME OTVOR!“ (TONY S JAZYKEM V KELÍMKU OD JOGURTU)

