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Stopařův průvodce po Galaxii!

9. SRPNA 2018 – ČTVRTEK

Podlá Kanada! Polsko zdrhá!

SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Krčma u Veselé Mileny nám
ke snídani naservíruje jidáše
s bílou kávou a čajem.
Dopolední svačinkou bude
meloun. K obědu se budeme
těšit na cuketovou polévku a
sekanou s brambůrkem ve
slupce, vše servírované v lese
během válečného šílenství.
Na odpolední svačinku si
dáme přesnídávku a rohlík.
Večer si dáme opět oblíbený
krupicový baby-guláš. A tady
je poslední šance soutěžit

pro rodiče – jakou barvu
bude mít naše druhá
krupicová kaše? Na vaše tipy
se těšíme v návštěvní knize!

Jaké bylo počasí?

Vedro
hned
od
rána,
následovalo vedro dopoledne,
v poledne i odpoledne. Sice to
chvíli vypadalo na nějaký
deštík, v dálce hřmělo, ale vše
se vypršelo během půl minuty.
Žádné
ochlazení
jsme
nezaznamenali.

Bodový stav družin:

Od dnešního dne bude zahalen
tajemstvím,
aby
táborníci,
vedoucí i rodičové měli v pátek
velké překvapení!

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

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 14

??
??
??
??
??

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:
5. oddíl
Huliman: Wydra

Nekonečná pákovaná! Zlomená ruka!
Ohniště kam se podíváš! Nekonečné ploužení!

První oddíl nám mění nejenom název, ale i zaběhlé tradice! Vždy čestní Angličané,
kteří bránili slabší a za všech okolností bojovali čestně, se brutálně proměnili. Nově
zakoupená kanadská vlajka a zkomolený pokřik pokroutil i letitá pravidla. Na
včerejší fuskometové bitvě se Kanaďané postupně domluvili se všemi družinami na
spolupráci, aby ji pak mohli s lehkým srdcem vypovědět. „No tak to jsem od Mata opravdu
nečekal, to nevím, jestli budu chtít dále setrvávat v jedničce, nebo zda ji opustím jako Pinki“,
nevěřícně kroutil hlavou čestný Hafík. Brutální fuskometová řež se podepsala hlavně na Polácích. V průběhu hry se rozhodli,
že navzdory všem pravidlům opustí hrací pole a ostentativně odejdou. Zapomněli ovšem na to, že to
neřekli svým obráncům vlajky, kteří na místě zůstali až do oběda, čím notně rozčílili dozorujícího Labuše.
Před obědem se uskutečnila další silová hra. Oblíbená pákovaná všech proti všem. Vzhledem k tomu, že je
oddílů více, tak se pákovaná protáhla i přes polední klid a brzké odpoledne. Mohutné
povzbuzování a výkřiky slávy pomohli zejména Germánům, kteří ukázali nejsilnější
pravice. „To je jasný, když mají nejstarší táborníky“, mrmlal Hafík, který měl kolem
sebe šest nejmladších táborníků – angličanů. Další návštěvu v nemocnici absolvovala
Žába, tentokráte s Gepardicí. Ta laškovala s Kecalem tak intenzivně, že jejich hrátky na písku zvedly oblaka
prachu do výšky několika metrů. Jestli se Kecal dal, nebo nedal, není jisté, ale rozhodně víme, že ruka
Gepardice skončila pod jeho mohutným …… tělem. „No já se nedivím, že jí to
prasklo, to bych asi taky nedal a to mám lepší postavu!“, chápal osud kosti Srna.
Odpolední družinové vaření nám přineslo hezkou podívanou pro hasiče. Každý oddíl si zbudoval vlastní
ohniště, na kterém pekl, smažil a vařil. Při bližším ohledání by narazili na oheň na hřišti, za stanem číslo 23
(„To je můj stan, takže když si ho zapálím, bude to moje chyba“, nasupeně se na nás obořila Notka, která
stejně včera večer odjela), u zvoničky a dvě za potokem. Již třetí letošní Open Air SpT festival přinesl mnohá tajemství, která
jste již rozluštili v rubrice, kterou čtete jako první. Trsalo se dlouho do noci a poslední písnička zazněla minimálně 23x!

Blátotlačka útočí! Béďa je kaput!

Kdo zbohatl na výrobě Země? Uvidíme ještě Vogony?

Dnes ráno padnul letitý mýtus, že tenhle článek vůbec nikdo nečte. Můžeme tedy s klidným
svědomím psát dál, protože alespoň Láďa ho čte a prozradila se citací informace z něj. Tedy: již víme,
že Hlubina myšlení navrhla superpočítač, jehož součástí byla matrice tvořená všemi lidskými mozky
umožňující vypočítat tu nejdůležitější otázku života, vesmíru a vůbec. Samozřejmě, sestrojení počítače
provázela obrovská nevole ze strany odborového svazu filozofů. „Kdo pak bude chtít celé hodiny
filozofovat o tom, zda Bůh je, anebo třeba také není, když tahle mašina hnedkon vyplivne na Boha telefonní číslo?“, zlobili se
odboroví předáci filozofů. „Budeme stávkovat! Uspořádáme generální stávku filozofů!“, vyhrožovali. Nakonec ovšem
pohádkově zbohatli na diskusích a tisících traktátů na téma: má Hlubina pravdu? Co asi hlubina řekne? Nejvíce však zbohatl
jistý Úlon Kolofid, který sepsal hned několik knih na téma boží (ne)existence. Ale zpět k našim hrdinům. Aktuálně se jim
podařilo utéct ze spárů žravé Blátotlačky z Traalu a prchat pryč směrem k Srdci ze zlata. Aby radosti nebzlo málo, tak
Blátotlačka sežrala myš Béďu, který naše hrdiny pronásledoval. To je již brzy odnese na planetu Vogsféra, domov to Vogonů.

Konec tábora se blíží!

Konec tábora je
v sobotu
11.8.2017
v 10:00. Prosíme
všechny rodiče,
aby nejezdili před devátou hodinou, abychom
mohli v klidu vypravit všechny táborníky,
kteří jedou busem. Dále prosíme všechny,
kteří měli už s příjezdem změny oproti
přihlášce, aby upřesnili odjezd dětí na:
perejane@sptlomnice.cz.
Doufáme,
že

Služba: Narman, Plyš, Suri,
Ptáče, Naty

Láska, sex a něžnosti
Dnešní den nám prozradil mnohé.
Snejk se při fuskometovce místo
výhře věnoval Narmen, většinu času
na večerní diskotéce pak však tančil
se Štěnetem, ale všechny ploužáky
věnoval Vitaci-Týně, se kterou se kolébal i během přestávek. Perlák se
konečně odhodlal a došel pro Fionu, aby si s ním zatančila. Gepard nejprve
tančila společně s Bendrem, Boltem a Srnou, na závěr si ovšem vybrala za
oběť Horala, kterou již ze svých spárů nepustila. Na dnešní triskošce se nám
však párovalo mnohem více lidí... Např. Buba a Mat, Kiki s Vokounem, Atom s Kitty, Blesk s Lasyčkou, nebo Lajka s Hafíkem. Kompletní večer
spolu trávili na stinném místě Tobi a Quaska. Miš pak celý večer hledala
Šimpa, ten však usnul, a celou Triskošku prospal, takže ho našla až těsně
před koncem, vzbudila a vytáhla na štěrk. „Tak to je fakt hustý, já už bych ze
spacáku nevylezl!“, komentoval počínání Šimpa Hafík, který se tou dobou
tulil k Lajce. Kecal se snaží získat zpět Náťu, ta ale projevuje zájem spíše o
Horala. On o ni však méně. Třeba se pro Kecala nakonec rozhodne,
uvidíme... Jak se vyvíjí vztah Suri a Jezdce se pak možná dozvíme zítra.

Čeká nás

Včerejší prasáci:

Jezdec + Skiller, Škorpík,
Elza + Vitalinea

autobus nenabere během cesty příliš velké
zpoždění, ale i tak Vás prosíme o trpělivost.

Dopoledne se podíváme na panetu Vogsféra, kde
budeme spolu s Vogony prožívat jejich největší
kratochvíli – rozbíjení krunýřů krásných třpytivých
krabů. Následovat bude tradiční válečné šílenství, kdy se pokusíme ze spárů
Vogonů osvobodit krásnou Trilian. Oběd proběhne v polních podmínkách a
večer se možná odvážíme zapálit slavnostní pidiohníček, abychom naposledy
zazpívali u kytary a hlavně poslali posvátný stisk přátelství.

„HELE ON TOHO TAKY MOC NEVÍ, JEN HLÍDÁ, ABYCHOM MOC NEUTRÁCELI!“ (TOM-TOM NA SEDMU, KTERÁ SE PTALA KOMÁRA NA NÁKUP)

