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SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
k snídani naservíruje chléb
s máslem a marmeládou a čaj,
tedy
krmi,
která
byla
každodenností ještě před 15ti
lety! Dopolední svačinka bude
zdravá, a to meloun a jablko.
V poledne si již pochutnáme na
frankfurtské polévce a sekané
s bramborovou
kaší
a
cibulovou
omáčkou.
Odpolední svačinkou bude
pečený rohlík a ovocný jogurt.
K večeři budeme mít palačinky.

Jaké bylo počasí?

Neskutečná vedra panují dál a
dál. Kapku v potoce už nikdo
neviděl dva měsíce a my s
potěšením
vítáme
každý

mráček na obloze a zavanutí
větříku...

V noci opice!?!

Včerejší hlídka se "náhodou"
nedaleko porady vedoucích o
dnešním dni bavila celkem
úspěšně na jejich účet. "Jojo, ve
dne jsou to vedoucí a v noci
opice",
rozumovala
nejmenovaná Srna na hlídce.

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

19,5
13
12,5
11

V jakém oddíle je Váš táborník
zjistíte na seznamu, který stáhnete
na stránkách SpT.

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:
3. oddíl
Huliman: Máca

Včerejší prasáci:
Buchta + Šimpo
Naty + Mond

ROBIN HOOD
HRDINA SHERWOODSKÝ

CENA 10 TDA

Barevný akvapark! Dra-Prk! Nervy!
SpT TAXI! Panche v odpadcích! První nemocnice!

Včerejšího rána proběhla první celotáborová rozcvička pod vedením Toniho. Za
zvuků hitů, známých z loňské zumby, si táborníci konečně pořádně protáhli těla. Po
rychlém bodování proběhlo ještě rychlejší balení na cestu. "To bylo drsný, ještě jsem
nezažil, aby nebyla ani jedna desítka!", litoval promarněné šance Srna. Plavečky,
ručníky, šátky, opalovák, pití a jídlo, nic nesmělo chybět. Ještě než se vyrazilo na
cestu, došlo k prvnímu letošnímu výbuchu nervů. Osazenstvu kuchyně se nelíbilo to,
že jejich předpřipravené balíčky, včetně 5ti druhů diet najednou zmizely a nebyly k nalezení. Naštěstí to odskákalo jen pár
drobných a nepotřebných věcí v kuchyni a utajený (programový) vedoucí vyvázl bez následků. Během cesty nás opět
obtěžovalo velké vedro, naštěstí jsme však šli většinou lesem. Kromě tepla nás ale také obtěžovaly vosy. Zase, opět, stále,
neustále... Někteří táborníci si již natolik zvykli na jejich přítomnost, že si je zabalili sebou do baťůžků.
„Těšil jsem se na svačinku u Kočičáku, ale místo toustíku jsem v baťohu našel vosu...“ smutnil hladový
Kecal. Nikde jsme se tedy nezastavovali a mířili rovnou směrem ke slatiňanské plovárně. Zde výjimečně
táborníci zamířili rovnou do vody a až teprve po zchlazení k místnímu stánku. A ochlazení to bylo
opravdu veliké, protože voda měla pouhých 22°C. Po první návštěvě tu však již většinou zůstali, protože
místní nabídka byla nepřekonatelná. Pizza, ledová káva i hamburgery mizeli do dětských bříšek jeden za
druhým. Nejlepší druhy pizzy ale dorazily až pár minut po tom, co si naši vedoucí Error a Haše objednali
houbovou s tím, že ty houby (které ani jeden nejí) vydloubou, protože jiná už v mrazáku nebyla. „No to je
fakt smůla, já už si objednal Quatro forrmagi!“ liboval si, o 7,5 minut později, upatlaný Pat. Během celého pobytu na koupališti
byly děti nuceny nosit své barevné šátky na viditelném místě. Aquapark tak vířil všemi barvami – modrá, žlutá, červená i
zelená byly krásně vidět a vedoucí tak měli snazší hlídání. Pro lotrinské vévodství byla ovšem tato povinnost více nepříjemná
než pro ostatní. Jediné jejich šátečky pouští a barví těla na brčálově zelenou. „Já jsem si chtěla ochladit obličej a zůstala jsem
takhle zelená,“ vysvětlovala Naty svůj nezdravý vzhled. „Ale nechám si to, jako maskování do lesa je to super!“ našla nová
ropucha drobné pozitivum. Při návštěvě se také odehrála zajímavá příhoda pro Panchelku. Musela přehrabovat odpadky,
protože si Blesk místo papírku od nanuku vyhodil do koše peníze. „Já být Panchelkou, chytnu Bleska za nohy a ať si to vyloví
sám!“ nechápal dobrosrdečnost Panchelky Srna. Ani cesta zpět neproběhla úplně klasicky. Většina táborníků byla dopravena
zpět do tábora SpT taxi službou. 6 aut se otočilo a svezlo přes 40 lidí, kteří se tak nemuseli plahočit zpátky. "No nato, že to
bylo jen pět kiláků, tak to Kaštan fakt dát mohl", brebentil unavený Haše. Vybraní jedinci však cestu absolvovali celou. Hrála
se hra Bomba, nálet, potopa, šlo se na rozhlednu Báru a nechyběl ani oblíbený kolíček. Již téměř v tábořišti se Urnovi povedlo
kuriózní zranění. Byl už asi tak unaven z vedra a cesty, že si nevšiml obří značky přímo před ním a napálil to hlavou rovnou do
zákazu stání. Po večeři následoval odpočinek po túře a večer zpívání v Krčmě. To bylo přerušeno triumfálním příjezdem naší
další návštěvy – Draka a Prkna. Ti zvolili hudbou doprovázené entrée a přinesli dětem dárečky. „Tak mohli přinést pořádnej
kus žvance a nejen banány!“ protestoval Piko žmoulající jeden z banánů. Včera jsme také absolvovali první cesty do
nemocnice! Syréna na kalciovku s totálně nateklým okem a Goryla s výronem v kotníku. Oba se naštěstí rychle vrátili a koukají
a běhají zcela bez omezení.

Bude turnaj! Pak svatba! Sheriff běsní!

Kde je zlato? Gisborn je neschopák! Malý John na mučidlech!

Konečně. Konečně se Chackalius a jeho jednotka dostali domů a mohli nahlásit
Sheriffovi události několika posledních dní. Nejdřív ale museli vydržet půl hodiny
za dveřmi do sálu a poslouchat, jak Sheriff promlouvá Marion do duše. Otec chtěl
dceru provdat za někoho s velkým jměním nebo alespoň s touhou po moci. Když pochopil, že po
dobrém to nepůjde, rozhodl za oba: „Já prostě vyhlásím turnaj v lukostřelbě a první cenou bude
tvoje ruka“! Marion se urazila a odešla do své komnaty napsat dopis Robinovi, aby ji před
turnajem navštívil, doufajíc, že ji před jejím otcem zachrání. Sheriff se nestačil ani uklidnit a nastoupil Chackalius s Gisbrnem a
radostnou novinou o chycení Malého Johna – pravé ruky Robina Hooda. „Mně nezajímá nějakej pobuda. Kde jsou ty peníze z daní?“
vztekal se Sheriff. Gisborn začal mumlat něco o přesile zbojníků, Chackalius zase, že přišli až potom a vrcholem byl Malý John, který
všechny převezl návrhem, že se do turnaje také přihlásí. To už Sheriff nevydržel, zlomil o zbojníka svou hůl a poslal ho rovnou do
mučírny.Vyřeší Robin Hood vzniklý problém? Zachrání oba své přítele včas? To se dozvíme již brzy.

Bolt svázán!

Než došla skupinka odvážlivců, kteří
odchodili celou cestu, udála s e
v táboře zajímavá scénka. Bolt byl
svázán ke kůlu Srnou a Turbem.
Následně polit vodou a o chvíli
později vhozen do bazénku. Na
otázku, kdo to Bolte svázal nám Srna
(který všechny svolával, ať se jdeme
podívat) odpověděl: "No myslím, že jsem to byl asi
já.... a ještě Turbo, ale Bolt to chtěl dobrovolně"

Hanba jim!

Cestu z koupaliště zpět do tábora absolvovalo pouhých
22 táborníků. Původním plánem bylo autem odvézt jen
nejmladší a ostatní nechat ujít i těch 5 km zpátky.
Bohužel nastaly zmatky a do aut se nepozorovaně dostali
táborníci starší i 15 let! Hanba jim. A tak pěšky ťapali ATom, Dingo či Rychlík a autem se vezli Kaštan, Lúca a
Sízy.

Láska, sex a něžnosti
Na koupališti během hrátek se opět
ukázalo, že co se škádlívá, to se rádo
mívá. Pilař a Sízy se neustále strkali do
vody, Dingo a Shelby se spolu váleli na
pláži a Adel s Bendrem si kupovali nanuky, pizzy a limči. Viky si
vedla Vlka na šátku. „Jsem Vlk na vodítku!“ chlubil se blažený Vlk.
Lúca se zase chlubila svou dvoudenní známostí z domova, která sice
nestála za moc, ale byl fakt pěknej. Po třech krásných společně
strávených táborech přišla krize pro pár Hruška + Turbo. Hruška se
na Turba nemůže ani podívat. Další vývoj budeme sledovat. Srna
pokukuje po Šelbi a Tedy se přišel zeptat, zda je lepší Miš, nebo Plyš.

Čeká nás

Zítra nás čeká hra Karavana, která již sice měla proběhnout, ale počasí
nám to nedovolilo. Bude se hrát celé dopoledne. Po obědě půjdeme opět
na místní koupálko a poté proběhnou další cechy, jako pletení náramků,
zdravověda či šerm. Večer nás čeká posezení v Krčmě a možná, možná i
noční hra!

„JÁ NESPÍM, JÁ MÁM JEN ZAVŘENÝ DVEŘE!“ VIKY NA HLÍDCE

