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Slatiňany po druhé! Hulidědek!

SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Zítra k snídani budou opět
skvělé a úžasné kornflejky
s mlékem, případně toastík
s máslem a čaj. Jako odpolední
svačinu nám naši úžasní
kuchaři nachystají
vděčný
meloun.
K obědu
bude
servírován vepřový vývar
s nudlemi a zeleninou a
těstoviny s rajskou omáčkou a
srními koulemi. Odpolední
svačinkou bude domácí perník,
rohlík a Námořníkův dar –
nanuky. K večeři nás čeká
chléb s domácí srní paštikou
nebo drožďovou pomazánkou.

Jaké bylo počasí?

Je to už nuda, ale zase bylo
vedro. Během pobytu na

koupališti se na hodin ku
zatáhlo a vypadalo to, že by
mohlo sprchnout. Zase se na
nás ale nahoře mraky vykašlaly
a pluly se vypršet jinam.

Návštěvy

Hned
ráno
se
vypařil
Námořník, který frčel zase
směr povinnosti. Po společně
stráveném čase na koupališti
nás opustily i Vitalinea
s Šárkou a Eliškou. Odpoledne
přijela kratičká návštěva Peťulína s maminkou a synem
Ondrou se zde zastavili,
nakojili a napojili a pokračovali
dál.

Bodový stav družin

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

28
23
22,5
20,5

Vedení tábora:

Vedoucí oddílů:

I. Panchelka+Chackal+Komár
II. Haše+Error+Robert
III. Máca+Tony+Syréna
IV. Wydra+Tobi+Magi

Služba a hlídka dne:
Včerejší prasáci:
Buchta
Lvice + Narmen

SpT Taxi opět v akci! Krtek přijel! Spaní na štěrku!

Před výletem znovu proběhla hromadná rozcvička s Tonim, rychlé bodování, snídaně i
balení a následoval odchod na výlet. Tentokrát se šlo ve dvou skupinkách, a to mladší a
starší táborníci. Někteří dostali na výběr, jiní nás chodili prosit o výměnu skupin. Většina později
litovala. „Šel jsem s mladšíma kvůli kratší cestě, ale myslel jsem, že taky půjdou do
města! Kdybych to věděl, tak to nějak zvládnu!“ rozčiloval se Urna, ráno skučící
bolestí. Cestou se hrála hra, při které táborníci plnili různé drobné trapné úkoly.
„Největší problém jim ovšem dělalo chvíli mlčet a seřadit se podle věku!“ vyprávěl historky z cest
Wydra. Mladší skupinka nakonec zamířila rovnou na
koupaliště zatímco starší si ještě skočili většinou pro
nanuka, ledové kafe či chlazené pití. „Nejradši bych si udělala zásoby, na
tom koupališti to je drahý! Nanuk za 15,-, Coca cola za 30,- nebo kafe
s ledem za 40,- “ říkala před obchodem Minnie. Poté již probíhalo
řádění v aqvaparku, opět s barevnými šátky, hromadou skoků do vody a potápění
vedoucích. „Málem jsem utopil Máju!“ chlubil se Piko,
cákajíc na Máju obleženou šesti dalšími táborníky
v malém dětském brouzdališti. Kolem svačinky jsme se
zvedli a pomalou začali odcházet. Tentokrát SpT Taxi
zabralo a odvezlo téměř všechny. Až na pár odvážlivců,
či lenochů z minulé cesty. Během tohoto přesunu došlo opět k pár konfliktům,
například Kaštan, který se tentokrát snažil vymluvit na ž(Ž)abky na nohou, ale neprošlo mu to. „On má v batohu
botasky a přišel v nich!“ bonzoval Karbid.
Nakonec všichni dorazili do tábora, kde měli
čas si poklidit, dát usušit věci a nechat si
prohrabat stan kvůli cigaretám. Poprvé za
tento tábor byla objevena cigareta u již
dlouho podezřelého táborníka. Byla ihned
zabavena společně se sirkami a trest pro hulidědka bude následovat. A bude krutý! Po večeři přijela dlouho očekávaná
Krtek, která s námi zůstane až do konce tábora a posílí oddíl Angličanů. Snad bude tento čerstvý a neupocený táborník
dostatečnou posilou pro vyrovnání bodů a nezmění průběh hry. Večer v Krčmě proběhla novinka letošního tábora –
soutěž "SpT má talent" (nebo spíše Doremi). Několik odvážlivců se utkalo v soutěži o nejkrásnější umělecký počin.
V porotě zasedli DJ Bobo, Ondřej Hejma a Rytmus. Dara letos nedorazila a Dan Nekonečný se jen přišel omluvit, že se
letos ještě nezúčastní. NNásledná večerka opět uložila táborníky pod širé nebe na karimatkách před stany. "To je super
výhled, tolik hvězd doma z okna fakt nevidím, jen aby ale nezapršelo", brumlal si usínající Srna.

Sheriff se nedal napálit! Gisborn neumí!

Pošli posly! Lůza zbrojí! Kdo všechno se postaví proti vrchnosti?!?

Robin Hood i přes podlost Syasliwes využil její rady a hned ráno vyslal bratra
Tucka k Sheriffovi s falešnou zprávou, že se ke zbojníkovi přidala spousta
vesničanů a plánují společný útok. Sheriff na tuto lest skočil a dlouho dumal, kde
vzít vojáky na obranu svého paláce. Přemýšlení mu neulehčoval ani Gisborn,
který každou chvíli přicházel s čím dál hloupějším nápadem, jak situaci vyřešit.
Konečně mu blesklo hlavou napsat králi, aby mu poslal posily na nadcházející
bitvu. Pověřil Gisbonda aby jeho myšlenky zapisoval na pergamen a nezapomněl
zmínit, aby tam tučně vylíčil, že je v Anglii vše v pořádku a hlavně aby nejezdil domů. Když ale viděl, že jeho
pravá ruka má dokonce horší škrabopis než Morče, měl sto chutí nechat ho na místě popravit. Na to bohužel
nedošlo, protože by neměl na koho řvát. Chackalius by si to líbit nenechal, Robin Hood mu stále unikal a o
Marion už několik dní ani neslyšel. Rozhodl se tedy poslat dopis jak je a zavolal toho nejrychlejšího posla v království. Předal mu dopis
a zdůraznil, aby králi vyřídil, že nemá jezdit domů. Posel ihned vyrazil, ale ještě před tím stihl jeho pes počůrat Sheriffovy boty.

Táborníci vrací úder!

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

4. oddíl
Huliman: Tobi

CENA 10 TDA

Běhěm klidu po večerce jsme byli
svědky zajímavého počínání na
hřišti. Skupinka malých holčiček zde
bodala nožem do země a smály se u
toho. Později jsme zjistili, že
nebodali jen tak, ale byl to
promyšlený plán, jak se pomstít vosám. „Když
ony píchají nás, my budeme píchat jet!“
vysvětlovala krvelačná Žalka. Bodala je do bříška
a měla z toho ohromnou radost.

Krvavá korýtka!

Kromě vos máme čas od času také jiná trápení.
Teddymu se po návratu z koupaliště spustil
pořádný proud červené z nosu. "To je tady
celkem běžná věc, po vosách nosy ošetřuji
nejčastěji", svěřila se naše zdravotnice Magi.

Láska, sex a něžnosti
Žádné nové páry dnes nebyly viděny, asi lásce
nepřálo. Některé páry byly například rozděleny
násilím, když Tobi s berličkami zůstal v táboře a
Füfü, Puma či Sízy na něj na koupališti jen
zbytečně čekaly. Krtek se ihned po příjezdu
běžela přivítat s Matem. Budeme pečlivě sledovat, zda naváží tam, kde
loni přestali. Přivezla s sebou svého p(P)síka, ke kterému se celý nástup
tulila Máša. O některých párech máme dokonce zakázáno psát, tudíž o
tom, co dělá Tom-tom, Sedma, Želva, Bolt, Puma a Čaký si můžete jen
nahlas přemýšlet.

Čeká nás

Dopoledne nás čeká jedna hra na paměť a jedna hra na fyzičku. Ta
druhá bude oblíbená „Maršál a špion“ a bude probíhat až do oběda. Po
obědě bude čas na secvičení divadla, které bude po svačině
prezentováno. Večer nás čeká posezení v Krčmě.

„NA CO SES MĚ TO BLBĚ PTAL?“ (WYDRA K TURBOVI)

