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ROBINSON
28. ČERVENCE 2014
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Jaké bylo počasí

Zatím se nám to vyhýbá.
Zásobovači sice v Chrudimi
totálně promokli, ale my jsme
si užívali koupálka. No a těch
pár kapiček, co spadlo během
odpolední
svačiny,
ani
nepočítáme. Na noc ovšem
máme posílené hlídky. Co
kdyby...

Bodový stav národů
12
11
11
6

Vedoucí oddílů:

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

Hudbu neměníme! Krev na koupáku!

Fatal Error! Rosomák útočí! Tom-mimoň-Tom!
Po ranním přečtení zpráv na guestbooku jsme se
neubránili slzám. Maminka Valeyho měla starost, aby
si na táboře neztratil brýle, protože má jediné a bez
nich je slepý jako patrona. Maminku můžeme uklidnit
- brýle ještě neztratil, ale rozlomil na dvě části.
"Takový cvikr jsem si také vždycky přál, asi si ho taky vyrobím", komentoval situaci s brýlemi ostrozraký Haše. Na
guestbooku se také vyskytl naprosto hrůzostrašný nápad, abychom vyměnili hudebního dramaturga. Na to odpovídáme
naprosto jednoznačně: "Lindere, Komár se nedá!". "A to jsem Lindera měl
fakt rád, ale po tomhle teda nevím, nevím..." zastal se naší komáří hudební
produkce starý zpěvák Haše. No uvidíme jak se dneska bude líbit Arizona!
Během dopolední etapovky jsme narazili na nečekaný zádrhel. Ostřílený Error
si spletl krmelec na západní straně okolního lesa s posedem na jižní části. Ku
všeobecnému překvapení to táborníky nikterak nevyvedlo z míry a sledovali nikoli mapu, ale pouze
pomocné a záchranné fáborky na (ne)správné místo k Errorovi. "Ale já jsem z toho byl tak
vyvedenej z míry, že jsem u něj ten špalek nerozsekl", omlouval neúspěch na stanovišti neúspěšný Pat. Letošní nové
táborníky stále poznáváme, ale již máme adepta na největšího zlobidláka. Ve
všech kritériích zatím vévodí Rosomák, který tu má celkem 3 sourozence a
neustále se snaží je využívat ku prospěchu svému. A nejenom je... "No já
takhle neposlouchat, tak už mám aspoň 30 kliků", radil vedoucím častý klikař
Tom-tom. A Tom-Tom bodoval ještě i při večerním přenosu ohně. Svíčku své
čtyřky sfoukl před Krčmou. Donést se měla až do ní. A tak běžel mnoho kilometrů zpět, aby ji na
startu znovu zapálil. "A to jsem mu tu svíčku vůbec nechtěl svěřit!", s brekem utíkal do svého stanu Plína.

Procitnutí! Oheň by byl... Teď něco na něj!
Ztroskotaná loď poskytla moře materiálu!

Ráno se Robinson ještě válel na pobřeží. A navečer už bědoval po ohni,
na kterém by si něco opekl, ba snad i ugriloval. Ale popořádku: Ledva
vylezl Robinson z moře, jal se prozkoumávat ostrov, o kterém si ovšem
ještě tou dobou myslel, že je jen okrajem civilizované pevniny. Nebyl. Zoufalý zjistil, že uvízl sám
opuštěný na pustém ostrově. Ale úplně tak sám ne! Zachránil se s nám i jeho věrný psík Psík. A
tak odpoledne společně s psíkem Psíkem z vody zachraňovali nejdůležitější věci. A SZS mu v tom znamenitě pomáhala
a příslušníci jednotek jeden po druhém skákali do divokých vln, aby zachránili sekyru, pilu, ale i sud rumu. A navečer
pak nejenže Robinsonovi darovali krabičku sirek, ale za hluboké noci mu pomáhali i transportovat tak velice potřebný
oheň. A má-li už oheň, bude chtít na něm něco i péct. A taky že zítra upeče!

Masožravé ryby!

Technický sektor:

Vedoucí TS: Láďa
Kuchař: Láďa, Pískle
Zásobovač: Michal, Roman
Zdravotník: Žába

Vedoucí oddílů:

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

Koupaliště nám letos
nabízí i zajímavý bonus.
A to zadarmo! Někde se
platí horentní sumy za to,
aby speciální druh rybiček
ozobával
nadbytečnou
kůži z různých částí těla a
ve Lhotě je to grátis.
Zejména Haše hlídající potopenou loď a
Komár fotící a točící si potvůrek užili
aspoň za 500,- Kč. "To je fakt dobrý,
super pocit. Asi si do koupaliště zajdu
každý den ještě před budíčkem, abych si
tu depilaci pořádně užil", lebedil si
oždibávaný Haše.

Čtyřky - novinka na táboře

Služba a hlídka dne:
3. oddíl
Huliman: Máca

Včerejší prasáci:

CENA 10 TDA

Brýle neztraceny, ale zlomeny!

Krčma u Veselé Mileny nám
ke snídani naservíruje jablečný
závin, opečený toustík s
máslíčkem kakao a čaj.
Dopolední svačinkou bude
banán. K obídku se můžeme
těšit na vývar s rýží a boloňské
těstoviny
a
kompot.
Odpolední svačinou bude
Láďovo překvapení a večeří
chléb s písklecí pomazánkou.
Druhou večeří bude pečivo s
pomazánkou.

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

THE TRUE STORY!
- PONDĚLÍ

Jest to k nevíře, ale dokonce i
chatička č. 5 ještě včera drobně
poklidila a prasáky jsme tudíž
neudělili ...

Jakkoli si pod názvem "čtyřka" může
představit kdokoli cokoli, jedná se pouze
o nové rozdělení táborníků nejen po
oddílech (národech), ale národů na další
skupiny - čtyřky - mající čtyři členy. Cíl je
jen jeden: donutit všechny táborníky k
aktivitě. "Ach jo, to fakt asi budu muset
po těch letech ulejvání na táboře začít
něco dělat", zalitoval klikující Tom-tom.

Láska, sex a něžnosti
A už je tady máme. Tradiční milostný trojúhleník
Brutus-Turbo-Hruška se nám lehce mění a stále více a
více to vypadá, že Brutus vyklízí pozice. Turbo se už
naprosto bez okolků s Hruškou vodí ručku v ručce a
večer jej čeká temná cesta na Svinibrod, kde na
znamení své nehynoucí lásky bude muset zanechat pramen svých vlasů. "To je
romanťárna, pamatuju, jak kvůli mně chodil na Svinibrod každý rok minimálně
jeden kluk", zasnila se romantička Mája. Tom-tom již veřejně volá na Magi
prdelko, tak uvidíme, jak se vyvine tato romance. Tobi celý den tráví s kytarou a
Sedmou. Endi jim stále zdárně dělá křena, tak uvidíme, zda se mu podaří ulovit
Age, která po něm pokukuje. Krtek s Mášou během poledního klidu navštívily
stan Pata a Mata. Veley se i bez brýlí zakoukal do Pumy, tak uvidíme, co s ním
udělá oprava upadlé nožičky. Rocki během noční hry byl zaklesnut tradičně do
Nikity, ale Chackal na to celkem nelibě koukal.

Čeká nás

Robinson bude dnes zemědělčit a sbírat! Dopoledne tak proběhne sbírání desítek
banánů po celém lese, sázení fazolí, protože jsou vydatné, třídení luštěnin po
vzoru Popelky a taky sklízení bambusových výhonků. A vše to bude samozřejmě
potřeba vydatně zalívat. Snad ne ale deštěm! A aby Robinson věděl, co kdy a jak
sklízet, postavit si musí i sluneční hodiny. Odpoledne pak se Robinson pokusí
zasázet ještě rýži v místním koupališti a v pozdní odpoledne bude již sklízet.
Ostrov je úrodný. Upeče tak svůj první chleba, stejně tak jako většina táborníků.
Ale popravdě řečeno, na to se asi nikdo netěší. Na rozdíl od večerní slíbené
diskotéky, která proběhne za předpokladu, že nikdo za celý den Labuše
nenasssštve. Toni nebude hrát jen večer, ale roztančí tábor i při polední zoombě.

"MORČE ŠEL NA PŘESNÍDÁVKU" (HLÍDKA (CCA 00:17))

