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Stopařův průvodce po Galaxii!

8. SRPNA 2018 – STŘEDA

Ministerstvo kontroluje pole!!

SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Krčma u Veselé Mileny bude
mít dnes téměř volný den.
Maminka Pylaře a Lyšky nám
zaslala
plnou
truhlu
pečených buchet a koláčů.
Moc a moc děkujeme! Ke
svačince
bude
meloun.
K obídku se těšíme na
uzenou polévku s kroupami
a srní koule s knedlíkem,
těstovinami,
či
rajskou
omáčkou. Druhá svačina a
večeře se bude týkat pouze
táborníků.
Jednohubky
česnekové a sýrové. Polévky
budou – dýňová, zelná,

cibulačka, eintopf a fidžipárkovou s trávou. Dále
pikantní
brambory
se
slaninou počené v ohni.
K tomu ještě pikantní pečení
hadi, zeleninový tác a pizza.
To vše zapíjeno domácí
limonádou.

Jaké bylo počasí?

Ráno byla celkem zima, ale
pak začlo svítit sluníčko, a tak
to vydrželo až do večera.
Aspoň, že při cestě na
Rabštejnek nás před sluneční
září chránily stromy. Teploty
se ale zase zvedají a my
v dalších dnech očekáváme
naši letošní klasiku – vedro…

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

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 14

125
123
110
93
92

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:
4. oddíl
Huliman: Syréna

Služba: Šimpo, Vokoun,
Pyrát, Skiller, Blesk

Včerejší prasáci:
Zázraky
se
dějí
i
v Tallhoferově dolu a včera
jsme žádné prasáky neviděli!

Dvojí výlety! Konečně stezka odvahy!
Irové znovu přepisují rekordy! Sami na kadibudkách!

Včerejší ráno během nástupu nás překvapila kontrola z ministerstva zemědělství! Na
údajné udání přijeli ve třech (celkem milých) lidech zkontrolovat situaci na poli za
táborem. Dostala se k nim informace, že značná část plochy je zdupána a tedy
nepoužitelná. Vzhledem k tomu, že na vše jsou dnes dotace, tak to není jen tak
ledajaká záležitost. Naštěstí jsme jim vysvětlili, že v takovýchto vedrech na pole ani
nepáchneme a budeme doufat, že jim to bude stačit. Vše si pečlivě proměřili s GPS
a po dvou hodinách se s námi rozloučili. Děkujeme! Včera jsme opět uspořádali celodenní výlet.
Tentokrát se však nešlo jen do Slatiňan. Táborníci dostali na výběr jít buď přes Coop na Rabštejnek, kde
jsme si posléze nad ohněm uvařili listovo-šiškovou polévku, nebo přes Kočičí hrádek do Slatiňan, kde jsme se kromě jiného
opět stavovali v Army shopu. Tentokrát si však táborníci odnesli i nové vlajky. Poláci a Germáni si koupili
velké vlajky svých národů, Anglická však nebyla, tak se
Angličané museli spokojit s vlajkou Kanadskou. Upravili proto
pak i svůj pokřik. Místo „Anglie, Anglie všechny Vás dobije!“
Říkali „Kanada, Kanada všechny Vás dobije!“. To se ale nelíbilo
malé Pinky, takže utekla ke Germánům. Ani po Matově zásahu,
který si ji odnesl zpátky ke svému oddílu, se nechtěla ke Kanadě
připojit. Pak ke Germánům opět proklouzla. Jestli tam hodlá zůstat i nadále se ještě uvidí. Večer jsme konečně
uspořádali již dlouho očekávanou stezku odvahy. Táborníci dostali na výběr z celkem tří různých stezek. Malá bez strašení,
velká bez strašení a velká se strašením. Zároveň jsme účast hodnotili ve formě bodů do etapové
hry. Účast byla velice hojná a srabíky bychom spočítali na prstech jedné ruky. Další rekordní den
se podařil IFS. Stali se celkovými vítězi dne! Poprvé v dějinách! „Já bych to s tím vítězství zase
tolik nepřeháněl, měli devět bodů jako my, Frantíci i Germáni“, brzdil nadšení IFS Hafík.
Dopoledního odchodu všech táborníků využili Komár a Labuš a poprvé během tábora mohli
společně usednout v zasedací
místnosti. „Konečně sami, takový
klídek, můžeme tu v klidu přemýšlet!“, lebedili si oba společně.

Blátotlačka útočí! Super fjordy!
Dohnaly myši Zafoda? Kdo je žravá blátotlačka z Traalu?

Tedy: Zafod, Arthur, Trillian i depresivní robot Marvin prchají před Béďou a
Tonileou, dvěma myšmi, které se rozhodly vypreparovat mozek z posledního
(kromě Trillian) člověka přeživšího zničení Země. Vesmír je plný různých obludů a
jedním z nich je i žravá blátotlačka z planety Traal. Stopařův průvodce po galaxii o
ní říká: „Žravá blátotlačka z Traalu. Nesmírně tupé zvíře, zato však velice žravé.
Myslí si, že když nevidí ona vás, nevidíte ani vy ji. A tahle blátotlačka potká naše
hrdiny. Tak samozřejmě, vypořádají se s ní, ale jednoduché to nebude. Možná se sluší na tomto místě uvést jednu ze zásluh
Slartibartfasta. Jeho specialitou byly fjordy a ledovce. Dostal za ně dokonce i cenu. A docela dost ho štvalo, když na nich lidé
začali lyžovat. Takové znevažování umění. A když si myši objednaly planetu Země II a přály si fjordy v Africe, považoval to za
značně nestylové. „Když vogoni zničili Zemi, byly myši úplně bez sebe!“, vypráví Slartibartfast Arthurovi. „No jasně, myši
byly bez sebe. Určitě to naštvalo také ptakopysky a klokany!“, nechápal realitu Arthur. Je težké pochopit, že Země byla
obyčejný superpočítač s jediným úkolem: najít otázku k odpovědi na základní otázku života, vesmíru a vůbec.

Bufet opět prázdný!

Možná tomu nebudete věřit,
ale táborový bufet na konci
každého dne zeje prázdnotou.
Tisíce lízátek, křupek, tyčinek,
hadů, pendreků a letos
zejména ledových čajů mizí
ukrutným tempem. Táborníci
vydělávají Tallhoferovy dol-áry
ve velkém a následně stojí
nekonečné fronty u výdejního
okénka. „Však se taky snažím
každý den dávat Sazku a
uklízet, to je jistých 60 TDA,
neboli půlka ledového čaje, to
se fakt vyplatí!“, rozumně
uvažuje každý den Hafík.

Láska, sex a něžnosti
Dnes jsme zaregistrovali další zajímavé páry. Blesk
a Anna, Šašan a Pinky, Pyrát a Vitaci-Týna, Hrošík
a Jezdec, Quaska a Tobi, Kiki a Šimpo, Tom-Tom
a Verka. Nejprve se budeme věnovat TomTomovi a Verce, Tom-Tom zahájil první krok,
když poslal Verce tajný vzkaz psaný vlastním
krasopisem, a slíbil, že pokud uhádne od koho je, že ji splní jakékoliv přání. A nadále tajný
zvěd Pylař zjistil, že Verka by si také přála být s Tom-Tomem více než kamarádka. Nicméně
v jejich vztahu jim brání Máca, který si nepřeje, aby byla Verka jakkoliv rozptylována při
francouzské cestě za vítězstvím. Náťa celý den pronásledovala Šašana, kterého dohnala až u
kadibudek, kde mu násilím vnutila jeho druhou pusu v životě. Také mu neustále posílá
dopisy, o kterých všem vykládá, že jsou děsně tajné. Dalším zajímavým vztahem je Psík
s Anýšou, kterému se dostává podpory od její maminky, která ho už bere za člena rodiny. A
v neposlední řadě Suri a Skiller, inspirovaný Tom-Tomem, posílá Suri tajné vzkazy.

Čeká nás

Dopoledne proběhne velká fuskometová bitva o Žravou
blátotlačku z Traalu. Celé odpoledne se táborníci promění
v dentrasijské kuchaře a budou vařit předkrm, polévku,
hlavní jídlo, zákusek, obložený zeleninový talíř a pizzu. Vše
se bude zapíjet pravou domácí limonádou. Večer proběhne buďto zpívání
u kytary, nebo triskoška. Po večerce proběhne velké rokování vedoucích.

„PYLAŘI, TY SEŠ NA NĚCO ALERGICKEJ, NEBO PROČ MÁŠ TY PUPÍNKY NA OBLIČEJI?“ (BUŘT NA PYLAŘOVO AKNÉ)

