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Stopařův průvodce po Galaxii!

30. ČERVENCE 2018 – PONDĚLÍ
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Nové přezdívky! Vzácná návštěva!

Krčma u Veselé Mileny nám
ke snídani připraví rohlíček
s paralaktickou pomazánkou,
ke svačině jablko. K obědu si
dáme špenátovou polévku a
vepřové výpečky se zelím a
s bramborovým knedlíkem.
K odpolední svačině bude
rohlík
s přesnídávkou.
K večeři se těšíme na
barevnou krupicovou kaši a
k případné druhé večeři si
dáme chléb s pomazánkou.

Jaké bylo počasí?
Jakkoliv neočekávané se to
může zdát, celý den nám
pražilo slunce. A to i přes
stromy. Naštěstí nám tu
zapršel aspoň Komár během
Tonyho Aquazumby, kterou
umístil uprostřed tábořiště a
hadicí poléval každého, kdo
prošel okolo.

Bodový stav družin

1. III. Francouzi
2. IV. Němci
3. II. Poláci
4. V. IFS
5. I. Angličané
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Vedení tábora:
Hl. vedoucí: Komár :-)
Progr. vedoucí: Labuš
Zást. pro TS: Láďa

Vedoucí oddílů:

I. Vitalinea+Sedma+Mat+Tom-tom
II. Error+Pylař+Bodlinka
III. Máca+Tony+Tobi+Psík
IV. Syréna+Morče+Žabka
V. Wydra + Haše + Well

Služba a hlídka dne:
1. oddíl
Huliman: Tom-tom
Služba: Hafík, Žalka, Waku,
Kitty, Rychlík

Wydra není Germán?!? Padající stromy! Bufet!

První hobla! Ohromný počet etap! První marodi! Aquazumba!
Dopoledne jsme se odebrali na oddílová volna, abychom táborníky
naučili (nebo táborníkům procvičili) morseovku. Ve zbylém čase jsme
vymýšleli táborové pokřiky a, samozřejmě, přezdívky. Mezi novými,
zcela originálními přezdívky se našel třeba Betty, Jedlík, Zvýře, Šašan,
Perlák, nebo Vitaci-Týna. Všechny nové i staré přezdívky můžete nalézt
na našem webu. Je sice teprve druhý den tábora, ale už se na nás přišel
podívat Námořník, prezident slovutného SpT. Kromě milé návštěvy samotné dorazil i se svou
motorovou pilou, To proto, aby využil svých profesionálních lesnických dovedností a provedl rutinní eliminaci
suchem vysušených větví a stromů, které se nám zdáli lehce nakloněné směrem k tábořišti. Děkujeme! „Ty stromy
pod tou motorovkou opravdu padají! Jen nevím, jestli ta olše měla spadnout na
to bílé auto…“, nahlas přemýšlel pozorný Srna. Po dlouhých 25 letech Wydra
opustil čtvrtý oddíl a stal se otcem zakladatelem oddílu pátého. Je to pro nás
ohromná změna a neustále jej řadíme jinam, než kam patří. „Ale on i Wydra se
ptal Morčete, jak se daří jejich táborníkům“, ihned nás upozornil bystrý Kecal. I
přes tropická vedra táborníci stíhají tradiční porci etapových her. Včerejší den jich bylo dokonce pět
a udála se věc léta nevídaná – celý den vyhrála Francie. Večer jsme dokonce
stihli i první hobla. Bleskovi včera bylo celých 10 let. „Cože? Já vždycky myslel
že mu je tak 13, dyť je snad chytřejší jak já a to mně to už tolik bylo dávno!“ komentoval celou situaci Srna. Ani
na první marody jsme nemuseli čekat dlouho. Nejprve si Nakladač vyvrkl kotník, následně si skoro celé levé oko
vypíchl Psík. A aby té hrůze nebylo málo, tak se obří pangalaktická včela zapíchla do krku samotného Labuše.
„Ještě vidím, jak mu z krku trčí obří žihadlo, no já bych omdléval hrůzou a bolestí!“, utíkal od programového
vedoucího vyděšený Srna. Vedro ale snášíme stále dobře, i v suchém lese je výrazně chladněji než mimo něj a během poledního klidu
se téměř polovina táborníků nechala osvěžit Komárem během Aquazumby. „To bylo prostě boží“, pobrukoval si zcela mokrý Buchta.

Taková pitomá apatická planeta...
K čemu je potřeba ručník? Jak vypadá stopovací prst?

Vogoni se se Zemí tedy rozhodně nepárali. „Cože? Vy jste ještě
nebyli na Alfa Centauri? Na vašem regionálním plánovacím úřadu?
Pardón, lidstvo, ale jestli se neobtěžujete zajímat ani o místní
záležitosti, je nám líto! Energizujte demoliční paprsky!“ Ozval se hlas
ze všech reproduktorů na planetě Zemi. Nastal hrozivý hluk. A pak
nastalo ještě hrozivější ticho. Země byla zničena. Ustoupila
transgalaktické dálnici. Jen hrstce lidí se podařilo zachránit na stopnuté vesmírné lodi. Jen hrstce lidí okolo Forda Prefecta. A
jeho stopovacího prstu. Všichni tedy měli ručník! A k čemu je vlastně třeba ručník?
Stopařův průvodce po galaxii uvádí: „Tak především si na něj můžete lehnout na
překrásných plážích planety Santraginu 6. Můžete si s ním omotat hlavu v případě
bolesti. Můžete ho použít i pro protřepání Pangalaktického megacloumáku. Použít lze i
na obranu proti Blátotlačce z planety Traal. A případně se do něj můžete i utřít, pokud
vám po tom všem připadne dost čistý. Ale hlavně: každý, kdo má ručník, je považován
za jedince, se kterým po tom všem je třeba počítat!“ A ten stopovací prst? Je to váleček
ze silikonu černé barvy s leddiodkou. Na baterky. Asi tak patnáct centimetrů dlouhý. A stopovat se jím dají vesmírné lodi.

První nocování venku!

Netrvalo to ani
moc dlouho a už
první
táborníci
opustili na noc své
stany. „V tom
vedru se jim ani
moc nedivím, ale
přeci jen stan je stan“, komentoval
snažení
prvních
horlivců
Hafík.
Vzhledem k předpovědi počasí se
můžeme těšit na to, že takovýchto
noclehů nám bude jen přibývat.

Kropicí
vozy!

Včerejší prasáci:

Několik let jsme
je neměli, ale
letos je máme!
Kropicí vozy. Neúměrné vedro povolalo
staré dobré zelené kropicí vozy. Služba se
nové povinnosti zhostila naprosto
důkladně a celý den projížděla po tábořišti
a na pár vteřin osvěžila rozpálený štěrk.
„Opravdu mne baví pozorovat, jak se ta
voda neskutečně rychle dokáže vypařit“,
lebedil si pozorovatel Srna.

Láska, sex a něžnosti
Druhý den odhalil další malé i
velké lásky. Zalíbení v sobě našli
například Anna a Buchta, kteří
dávají svou lásku najevo celému táboru tím, že Buchta
nosí na obou tvářích od Anny namalované srdce. Gepard se nemůže rozhodnout mezi
Bendrem, Boltem a Srnou. A proto tráví svůj volný čas všichni pohromadě. Skiller jen
z povzdálí žárlil na Kecala, který držel Náťu v náručí ihned poté, co přijela. Horal
soupeří s Jezdcem o přízeň La-Sičky, A-Tom se těší na příjezd Plyši. Náš přísně tajný
informátor Urna až z Prahy píše, že i na dálku zjistil, že Kosa a Vokoun se pusinkují za
stany. Tatra trávila polední klid s Jedlíkem. Pylař tráví dlouhé bezesné noci ve stanu číslo
23 rozmluvami o „poezii“ s Kiki. To si ale nenechá líbit Jezdec, který Kiki donutil spát
vedle sebe před stanem. Někdy je to pro něj natolik vyčerpávající, že u ní končí doslova
pod postelí. Proč se nám nedoneslo. Uvidíme, jak se naše románky budou vyvíjet dále.

Čeká nás

Zachráněná hrstka lidí se tísní na
vesmírné lodi. Bohužel vesmírné lodi
Vogonů. Vzpomínky přepadají všechny.
Co
zmizelo?
Mackdonaldovský
hamburger je minulostí. Socha svobody. Eifelovka. Všechno. VŠECHNO! Budeme
pátrat po vzpomínkách po lesích a hledat významné stavby, obkreslovat je a hádat, jak
se jmenovaly. Alespoň do té doby, než nás zastihne hlášení ve Vogonštině a nezbude
nám, než si do ucha strčit tlumočnici. Totiž – babylonskou rybku. Dopoledne si tedy
zavzpomínáme na planetu Zemi a po svačince bude družinové volno, kde se budou
táborníci učit pracovat s buzolou. Odpoledne proběhne hra s příslovími a po druhé
svačince budou cechy. Večer se nebudeme těšit (alespoň vedoucí) na první triskošku.

Nějak se to již stává tradicí
prvních dní a žádného
prasáka ještě nemáme! Kdo
asi bude první? Bude to již
dnes? Doufáme!
„JAKOU HLÁŠKU MUSÍM MÍT, ABYCH SE DOSTALA DO NOVIN?“

(LYŠKA) – „TŘEBA TUHLE!“ (KOMÁR A LABUŠ)

