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Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny ráno
nabídne kornflejky s mlékem
nebo toustíky s máslem, k
tomu čaj a nový hit čaj s
mlékem. Dopoledne osvěží
melouny, aby roztáhly žaludky
pro vepřové výpečky se
špenátem
a
houskovým
knedlíčkem nebo nudle s
mákem. Odpolední svačina
rohlík s máslem sypaný sýrem
bude doplněna novinkou:
ledovým čajem s pravým
ledem. Večeře se odehraje u
malého
bezvýznamného
bezpečného ohýnku a budou
to špekáčky.

Jaké bylo počasí?

Úmorné vedro. Ve stínu se
teploty vyšplhaly až na 34° C.
K odpoledni se začaly z dáli
ozývat hromy, ale bouřka nás
obešla a nesprchlo.

Návštěvy

Postupně se vytratili PrDrak i
Džejný, večer ale dojela
Vitalinea
obložená
všemi
dětmi. Opět po roce tedy mezi
námi
vítáme
budoucí
tábornice.

Bodový stav družin
1.II. Dvojhlavci
2. I. Angličané
3. III. Lotrinsko
4. IV. Germáni

25,5
23
20
16,5

Vedení tábora:

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

Vedoucí oddílů:
I. Panchelka+Chackal+Komár
II. Haše+Error+Robert
III. Máca+Tony+Syréna
IV. Wydra+Tobi+Magi
Služba a hlídka dne:
2. oddíl
Huliman: Robert

Včerejší prasáci:
Miš + Šmudla
Naty + Mond
Žalka + Kamcha

CENA 10 TDA

Poplesový klídek! "Přírodní" hradby!
Olympiáda vyhodnocena! Karbid potrestán! Salátový bar!

Včerejší den se probouzelo tábořiště jen velmi pomalu. Budíček po
plese byl odsunut až na 8:20! "Tedy, takhle pozdě jsem snad v životě
nevstával", ještě s ospalky v očích si liboval ležící Piko. Dopoledne
se družiny věnovaly nácviku vlastního divadelního představení a
mnohde převážně odpočívaly. A nejenom oni, mnozí vedoucí, kteří
zrovna neměli nutnou práci si klid na lůžku rádi dopřáli. Budování přírodních hradeb během
odpoledne si celkem netradičně vyložili Dvojhlavci a Lotrinci. Společně natahali z potoka veškerý odpad, kterým
pevnost zpevňovali. "Tuhle pneumatiku od traktoru jsem
dotáhl já s Kecalem!", chlubil se popelář Karbid. Kromě
ní je tam spousta polystyrénu, starých matrací a dalších
exkluzivních věcí. Letos se nám také podařilo řádně a
včas vyhodnotit olympiádu. Dokonce i s parádními
diplomy, které povětšinou směřovali do anglických
rukou. Nejlepším olympionikem byla ovšem Sedma, které patří naše čest a
uznání. "Morče, bude vyhodnocená i ta předloňská?", dožadoval se starých výsledků Srna, ačkoli je na táboře podruhé.
Včera nás také čekala večeřová novinka: salátový bar. Krčma nabídla zelný, tsatsiky,
bramborový, z naklíčené čočky, salámový, cizrnový a
těstovinový. Nejrychleji zmizel těstovinový. A nasyceni
sledovali táborníci při večerním nástupu drsné potrestání
"kanaďana" Karbida, který minulé noci pomazával táborníky
pastou. Odměnou téměř spravedlivou mu bylo pomazání
bahnem v potoce. Protože je potok vyschlý, muselo být bahno složitě vyráběno z prachu a
vody. Večer Mája zveřejnila pečlivě utajované zprávy z guestbooku, které vedoucí potěšili a prostřednictvím novin
děkují za podporu. Jen vězte, že chlad lesa nás od vedra neochrání, neb les je vyprahlý. A potok nám také netřeba
závidět. Již od června zde máme prázdné koryto, které by bylo dobrým podkladem pro novou asfaltku.

Turnaj v lukostřelbě! Marion zuří!
Robin Hood (ne)přišel! Siasliwes ano! Sheriff si nedá pokoj!

Konečně došlo na Sheriffova slova. Turnaj o ruku a další části těla
Marion byl velkolepý a do finále se probojovali chrabrý kapitán
Chackalius, všeho(ne)schopný slizský Gisborn, lord Farkand z
vedlejšího panství a starý lord Aklemzín z Nemanic. Poté, co Gisborn
všem předvedl, jak se lukostřelba na terč nemá dělat, slavil úspěch
chrabrý a sličný Chackalius, který trefil čistý střed terče. Už se zdálo, že Chackalius získá ruku sličné
Marion a Aklemzín z Nemanic už střílet nemusí, protože lepší rnu dát nemůže. K udivení všech přítomných trefil lord z
Nemanic kapitánův šíp, rozpůlil ho vedví a zůstal přeně uprostřed. Střelec shodil obnošený plášť, který skrýval Robina Hooda.
Zpoceného. Nemytého. Páchnoucího. Ale láska hory přenáší a Marion skončila k Sheriffově zlosti v jeho náručí. Sheriff se
snažil situaci vyřešit a na Robina poslal stráže. Ten však neponechal nic náhodě a stráže předem zneškodnil a na jejich místo
dosadil své muže. Odešel tak jako vítěz a Sheriffovi zbyli jen oči pro pláč a dětská postýlka a pár Barbín po již dospělé Marion.
Úplně bychom zapomněli na zásah šeredné Siasliwes, která očarovalo Robinův šíp, aby i tak neschopný zbojník trefil přesně.
Pomstila se tak Sheriffovi, že ji Marion nechtěl vydat. A ještě ke včerejšímu vydání: dementujeme zprávu, že Marion by si
Robina vzala včera. "To jsem z toho zmatený", komentovala dění v Sherwoodu Srna.

Trucující Hruška!

Celý den se nám naše zamilovaná Hruštička věnovala
trucování. Po většinu dne bojkotovala táborovou kuchyň a
cpala se čerstvě dovezenými (Nikitinými) sladkostmi a
slanostmi.

Souboj o čest!

Během
včerejšího
slavnostního nástupu se nám
rozhořel
spor
mezi
Dvojhlavci a Lotrinskem a
prostřelené brnění. "Ale Turbo chtěl, abych jim do něj
zkusil střelit šípem, tak jsem to udělal", chabě bránil své
počínání Haše. Rozhodnou měl duel obou rivalů, ovšem
místo Karbida nastoupil smaotný Máca Bezbřich a
nebohého Hašeho skolil na první dobrou. Na námitku
Morčete, že souboj měl být veden Turbem se Máca obrátil
proti programovému vedoucímu a nebohé Morčátko
prohnal (a dohnal) po celém tábořišti. Následně jej, jako
trofej, položil Máje k nohám. Jeho útok ovšem nebyl bez
následků a Mája jej poctila včelím políčkem. "To plesklo
jako kdyby to byla samotná Růžičková", vzpomněl na
královnu českých pohlavků Haše.

Láska, sex a něžnosti
Chackal tráví většinu volného času s
Robertem. Nevynechá chvilku, aby si
nepřisedl, letmo nedotkl kolenem.
Planoucí pohledy je oba prozrazují. Hruška stále váhá mezi
Kaštanem a Turbem. A my čekáme, zda se vrátí ke staré lásce,
nebo dá přednost pouhému letnímu
románku. Sedma touží apo Tom-Tomovi
tak silně, že mu dokonce myje ešus, nosí
obědy a odpoledne za něj stojí frontu v
táborovém bufetu. Zda tím Tom-Toma
získá a naplní se heslo, že láska prochází
žaludkem budeme sledovat. Tobi během stavění opevnění trávil
v obětí Füfü, které věnoval svůj modrý hábit.

Čeká nás

Dnes nás čekají další lovci zvěře! Tentokráte již ne vedoucích,
ale kartiček. Odpoledne vyzkoušíme pevnost jednotlivých
pevností a pravděpodobně vyrazíme do Rabštejnského
akvaparku. Večer zkusíme zapálit maličkatý ohýnek, abychom u
něj zazpívali při kytaře, pověděli si pověst o sestrách
Tallhoferových a poslali posvátný stisk přátelství.

„SEDMA NA TOBIM VYPADALA JAKO PŘILEPENEJ SLIMÁK“ (MÁŠA O TANEČNÍM PLOUŽENÍ)

