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Stopařův průvodce po Galaxii!

5. SRPNA 2018 – NEDĚLE

DVACÁTÝ PLES SpT!

SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Krčma u Veselé Mileny nám
ke
snídani
připraví
retrosnídani, kterou jsme
před pětadvaceti lety jedli
denně.
Uhádnete?
Ke
svačině
bude
Láďa
s pískletem
servírovat
broskev a k obědu kohoutí
vývar a lahodné nedělní
šunkafleky.
Odpolední
svačina nás potěší chlebem
s šunkovou pomazánkou a
konečně
předplesová
Mc.Tallhoferův
dolová
večeře hranolky, tatarka a
hamburger.
K tomu
samozřejmě kola čepovaná
z várnice.

Jaké bylo počasí?

Dopoledne bylo sice vedro, ale
odpoledne bylo vedro ještě
větší. S nadějí a obavou jsme
hleděli v podvečer na blížící se
mraky, ale udělala se jen dusná
poklička. Radar hlásil déšť a
pozorovali
jsme
na
obrazovkách, jak přes nás
přechází. Ale skutek utek.

Návštěvy!

Včera nám přijelo a posléze
nás opustilo hned několik lidí!
Nejprve dendrolog Honza
z druhého turnusu, který celý
den běhal po stromech kolem
tábořiště, následně bývalé
tábornice Füfü a Vantscha.
Letos se nepřihlásily, ale
nakonec jim to přišlo líto, tak
se na nás aspoň přijely podívat.
A
konečně
naše
letitá
tábornice, vedoucí a hlavní
vedoucí Mája v doprovodu
maminy. Kdo dorazí dnes?

Bodový stav družin
1. III. Francouzi
2. IV. Němci
3. I. Angličané
4. II. Poláci
5. V. IFS

CENA 20 TDA

ROČNÍK Č. 14

98
90
77
71
64

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: Vitalinea

Služba: Mauglí, Anna,
Perlák, Piko, Kamča

Včerejší prasáci:
Srna s Kecalem, Piko a Leo.

Bazén napuštěn! Chladivé nanuky! Nové kytaristky!
Kuchyně má vesmírnou bránu! Mája přijela! A odjela! Tábor tančí
a natáčí! Notka řídí Germány i z nemocnice! Pořezané děti!

Večer to vypukne. Dvacátý ples SpT! Poprvé místo v sobotu
v neděli. Tradičně však v sálu hospody U Drobílků. Očekáváme
bujarou zábavu započatou předtančeními všech národů a jako
bonus i vedoucích. Po slavnostním přípitku retrolimonádou Zonky
rozjede hudební set DJ Mat a DJ Toni. Foto i informace, jaké nové
páry vznikly a jaké staré vydržely, přineseme již v pondělním opožděném předobědovém
vydání. Včera odpoledne přibyl na tábořišti zbrusu nový bazén. Věru, není příliš velký, možná
je to spíše bazének, nicméně úspěšně doplní každodenní odpolední aquazumbu. Kuchyně si pořídila
vlastní vesmírnou bránu ozdobenou vidličkami, lžícemi, moukou, kakaem a dalšími
obaly z kuchyně. Včera nás také navštívily bývalé tábornice Füfü s Vantchou v domnění,
že je ples. Nebyl. Notka dnes téměř odvolala primáře chrudimské nemocnice a převzala
vedení. Nezdařilo se, a tak alespoň na dálku řídí Germány e-maily. Večer Krčma u koně
a podkoního přivítala nové kytaristky. Suri a Kiki. Novou úlohu zvládly bravurně. „Sluší
jim to mnohem víc, než Mácovi“, komentoval výměnu Kecal. Včera se také objevila Mája, bývalá hlavní
vedoucí. Hned se s maminkou jaly kontrlovat a usměrňovat Haše. Celý tábor nacvičoval předtančení na ples. Podle času, který
tím táborníci tráví, bude opravdu velkolepé. A ti, kteří předtančení nenacvičují, natáčí reklamy na
společnost Sirius Cibernetics. Úmorné vedro včera zpříjemnily nanuky. Mrazáky
praskají ve švech, snažíme se chladit leccos, ale s vedrem prohráváme. Na cechu
vyřezávání do dřeva Vitalinea ošetřila hned několik dětí: Strašilku, Kecala,
Smajlíka a další. Včera jsme informovali o tom, že většina tábora zmizela spát do
lesa. Celou noc se pokoušeli podloudně vrátit do tábora a pod rouškou tmy
ukrást vlajku. Marně. Wydrus očekával až do budíčku záškodníky u stožáru s obří
airsoftkou, irští Fidži-Suva-Jamajčené nespustili oka z hranic tábora a Poláci si
ustlali hned okolo stožáru. Veškeré pokusy skončily nezdarem, jakkoli téměř dvacet starších táborníků
strávilo noc v křoví vedle bývalého potoka sledujíc, zda Wydra nepůjde aspoň na záchod. Nešel.

V katalogu planet je husto!
Co je Stará Janxovka? A co Pangalaktický megacloumák?

Slartibartfast zavádí Arthura, Forda, Zafoda i depresivního robota Marvina do katalogu planet. Usadí se do
křesel, které vypadají jako vyrobené z hrudního koše stegosaura. „Jsou vyrobené z hrudního koše
stegosaura“, informuje naše návštěvníky ponuře Slartibartfast. Arthurovi samozřejmě vyráží dech už jen
fakt, že si bohatí zákazníci mohou vybírat z nějakého katalogu planetu, natož pak fakt, že planety jsou na
míru a nejtajnější přání zákazníků. Planeta lásky, planeta tance, planeta hnusu, planeta bojů. A třeba i
planeta Lemra plná chromých vyžadujících neustálé ošetřování. Zafod nabízí Arthurovi Starou Janxovku,
aby se mu trochu ulevilo od tíže informací. Mimochodem, Stará Janxovka je poprvé zmíněna v tisíce let
starých popěvcích horníků: „Už mi nenalívejte tu starou Janxovku! Ne, už mi nenalívejte tu starou Janxovku! Vždyť se mi
hlava rozskočí, mozek se do lhaní pustí a duše tělo opustí! Tak DEJTE sem ještě panáky tý STARÝ JANXOVKY. V celé
galaxii je ale ještě jeden oblíbenější nápoj: Pangalaktický megacloumák. Jeho požití vyvolává pocit, jako by vám prošla hlavou
cihla. Je tak oblíbený, že po celé galaxii působí mnoho humanitárních organizací starající se o oběti jeho požití.

Úspěšná zdravověda!

Týden jsme trénovali, včera během
jedné etapy vyzkoušeli. Táborníci
měli ve skupinách plnit rozličné
záchranářské aktivity. Nejprve
poznat,
následně
ošetřit.
Například
úraz
elektrickým
proudem,
zlomeninu,
krvácení,
cizí těleso
v ráně,
hromadná
dopravní
nehoda a další. „Ještě, že jsem
dával v předchozích dnech pozor,
teď jsem mohl před Narmen
machrovat!“ svěřil se mladý
zdravotník Hafík.

Láska, sex a něžnosti
Pinky po celý den vytrvale pobíhala za
Hafíkem. Sledovala ho dokonce i do
sprchy. Když si však uvědomila kde je,
otočila se a dělala jakoby nic. Naše zpravodajství odchytilo tajný dopis
od Náti pro Kecala (posílala ho přes Locyku, která nám ho dala
přečíst). Obsahoval pár velice krutých slov, ale význam byl jasný – „Už
za mnou nelez!“. Kecal pak trávil zbytek dne tím, že truchlil v brýlích na
karimatce před stanem. Z dopisu Notky jsme vypozorovali vzorec
morseovky. Sice to vypadalo, že posílá rozkazy Germánům, nicméně ve
skutečnosti se zdá, že se snažila říct Šimpovi, aby už se vykašlal na Kiki,
protože jakmile se vrátí, rozhodla se, že mu dá aspoň tu jednu šanci. Zejn
prý nedolézá za Ptáčetem, ale naopak Ptáče za ním. „Hlavně to ale
Komáre do těch novin nepiš!“ Urna pro nás má informace o vztahu
Bolta a Gepardice. Gepard údajně už ani nespí ve svém stanu. Ráno prý vylezla ze stanu
Bolta a Bendera. Když jsme se jich pak ale ptali jak to vlastně teda je, oba tvrdili, že si pouze
povídali. Zítra se těšte na plesový speciál, co jsme ještě neodhalili, se zítra zcela jistě dozvíte.

Čeká nás

Dvacátá první olympiáda a
jubilejní dvacátý ples SpT!
Olympiáda bude ve znamení
kosmických disciplín a zúčastní se jí zástupci všech hlavních
planet nejdůležitějších slunečních soustav Galaxie. Ples v
Restaurantu na konci vesmíru v Rabštejnské Lhotě návštěvou
poctí samotný prezident Galaxie Zafod Bíblbrox!

„NĚKDO TADY ŘEKL NĚCO DOBRÝHO, RELATIVNĚ“ (SEDMA)

