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ROBIN HOOD
HRDINA SHERWOODSKÝ

2. SRPNA 2015 - NEDĚLE
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
k snídani naservíruje rohlík
s nutelou a bílou kávu či čajem
a dopolední svačinkou bude
jablko. K obědu budeme mít
kuřecí vývar s játrovou rýží a
dále
na
výběr
vřetena
s boloňskou omáčkou a sýrem
či sypaná kakaem či cukrem.
K tomu ještě kompot ovocný a
pak až odpolední svačinka a to
mňamky od mamky v podobě
různých bábovek a koláčků.
Večeře
bude
servírovaná
studená – chléb s tečkovanou
pomazánkou. Pro jedlíky nám
naši úžasní kuchaři připraví
rohlíčky jako druhou večeři.

Jaké bylo počasí?

Stále stejné – sluníčko a
teplíčko, jen chvilinku na Máju
kapalo z mini mráčku, ale
ihned jsme je zahnali a teď už
bude jen hezky.

Bodový stav družin

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

0
0
0
0

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

Technický sektor:
Vedoucí TS: Labuš
Kuchař: Labuš, Láďa, Pískle
Zásobovač: Michal, Roman
Zdravotník: Magi

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: Haše

Včerejší prasáci:

Již dnes nás určitě čekají první
prasáci. Někteří i úmyslně, jak se
nechala slyšet Miš se Šmudlou.
Asi budeme muset zvolit
přísnější tresty, když se na ně
děti spíše těší ...

CENA 10 TDA

Fosi! Hlavní vedoucí v potoce!

Potok vyschnul! Diety! Slzičky! Kliky! Srna bzdí!

A je to tady! 25. ročník našeho
tábora jsme úspěšně zahájili! Je to k
neuvěření pouze pár lidí bylo tehdy
na světě a jen jeden je tu stále Labuš
převeliký,
legendární
zakladatel SpT! Tak ještě mnoho
dalších let! Letos nám začátek provázení vosy. Jsou opravdu všude... První sázky na to, kolik bude bodnuto táborníků
byly docela přehnané. "Já věděl, že těch 15 dětí bude moc...", litoval zklamaný Haše, když se dozvěděl, že žihadlo
dostali pouze Kaštan a Adel. Kromě vos se nám objevila i jedna sršeň, která se "vší" silou
chtěla dostat do chatičky číslo 5, ale nakonec byla bita biolitem... Kromě vosích štípanců
jsme včera řešili i jeden zajímavý úraz - Naty přišla s poraněnou
nohou, když na ní spadl její ohromný kufr. "To jsem netušil, že si
dneska berou táborníci do kufru i štěrk a písek", podivoval se
překvapený Haše. Pro kuchyň je letos zajímavou zkušeností počet
dietářů. Celkem jsou 4, což není tak velký počet, ovšem každý má dietu zcela jinou. "Jeden smí
mléko, ale ne máslo, další pouze chleba s lučinou a třetí jen rohlík s máslem..." neustále do kola
opakují Labuš s Láďou. "Já bych jim na to vytvořil takovou pěknou mobilní aplikaci, kde by
všechno měli pohromadě - teda jen je problém, že tu letos nefunguje wi-fi", přemýšlel dobrák Haše. Zajímavou
podívanou několika vyvoleným poskytl Srna. "Komáre to nevymyslíš. Jde do stanu, vyšpulí
zadek, prdne si a řekne - to je můj stan! A ještě kouká a tlemí
se", hned za tepla přinesla zajímavou informaci Láďa. Také se
nám objevily první slzičky.. Žalka rozesmutnila Kamču, ale
naštěstí bylo vše brzy zažehnáno. Větší strach nám nahnala naše
hlavní vedoucí, která se v pozdních nočních hodinách vypravila
od ohniště směrem ke kadibudkám. Na Láďův dotaz: "chceš baterku?", odpověděla po
svém: "tam se svítí, já tam trefím", načež se ozval drobný rachot a naše hlavní vedoucí
místo na mostek šlápla do vzduchoprázdna a propadla se do koryta zcela vyschlého potoka. A jako již tradičně si naši
nováčci získali nové přezdívky. Nově můžeme vídat Bobše, Tatranku, Horalku, Zejna, Qasku, Fidži a další. A již potřetí
se nám na táboře objevila přezdívka Vlk! Již delší čas po večerce jsme nalezli první nekalé živly! Miš, Pliš, Puma, Čaký,
Vlk, Sizi, Bodlinka a Minie v průběhu noci uspořádali tradiční klikovací závod...

Robin Hood zajat?!? Co na to Sheriff?
Robin Hood osvobozen! Proč?!? Jedeme domů! Do Anglie!

Hlídka Angličanů byla na rutinní průzkumné akci
napadena podlými saracény. Hrdinní Angličané se zuřivě
bránili, ale nakonec je přesila nepřátel udolala. Většina
vojáků leží na bitevním poli, jen Robert z Locksley upadl
do zajetí, kde potkal vězně Azima, se kterým dlouhé
hodiny plánoval útěk. Dvojice nakonec zjistila, že jejich
plán nemůže fungovat a rozhodli se, že budou
improvizovat. Počkali si na vhodnou chvíli, přemohli
stráže, vyprostili se z pout a v převlečení za saracénské vojáky se vydali k nejbližšímu přístavu a nasedli na první loď mířící do
Anglie. Robert se nemůže dočkat až se vrátí do rodné země, netuší však, že ho po vylodění čeká nepříjemné překvapení.

Co musíte vědět!
Telefon na tábor je 606 384 400, není nejjednodušší se
dovolat, mějte prosím trpělivost.
Mail na tábor je: perejane@sptlomnice.net, vzkazy
táborníkům tiskneme a předáváme. Můžete nás také
potěšit v návštěvní knize SpT. Nebo na facebooku (III.
turnus táborů SpT – Peřejné) - staňte se našimi fanoušky!
Adresa tábora je: Tábor SpT,
jméno táborníka
Tallhoferův Dol
537 01, Rabštejnská Lhota
Pořadatelem tábora je občanské sdružení SpT, turistický
oddíl mládeže č. 19076, IČO 72059681.
Konec tábora je v sobotu 15. srpna 2015 v 10:00.
Hlavním vedoucím tábora je Markéta Jílková, držitelka
osvědčení MŠMT pro hl. vedoucí táborů.

Láska, sex a něžnosti
Dle očekávání se již první den začali utvářet
nejrůznější párečky i skupinky táborníků. Máme zde i
několik staro-nových párů, jako třeba Tom-tom
s Žabkou či Turbo s Huškou. Také se nám začínají
seznamovat nováčci, a tak třeba takový Urna vol.2
byl spatřen po boku Kiki, která ho zasvěcovala do tajů
místního táboření. Co na to zítra řekne Goryla a Lúca,
nebo Pat a Máša si můžeme jen domýšlet. Po večerce
byl také viděn Morče, jak se objímá u stanu s Čaký.
Těžko říct, jestli jí pouze utěšoval.

Čeká nás
Robert se zítra navrátí do rodné Anglie a čekají ho
spíše samé nepříjemnosti než naopak. Nejprve se
setkáme s vesničany a pomůžeme jim s jejich
každodenními problémy. Odpoledne pak budeme
utíkat před Sheriffovými poskoky a nakonec se před
nimi ukryjeme v Sherwoodu.
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