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Legendy Zelánie
30. ČERVENCE 2019 – ÚTERÝ

Poprvé do nemocnice!! A podruhé!!

SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
dnes
nabídne
kornflejky
s mlékem, k dopolední svačině
melouchy
a
k obědu
si
pochutnáme na zelné s klobásou
a mletých Srnovo koulích, rajské
omáčce a vrtulích. K odpolední
svačině nám v Krčmě u Veselé
Mileny naservírují vánočku a
makový závin. K večeři usmaží
výborný barevný bramborák
s česnekem a majoránkou. Na
večaňi je naplánovaný chléb
s paštikou CKD.

Jaké bylo počasí?

Počasí nás na chvíli celkem
překvapilo, obzvláště když jsme
přišli na koupaliště, protože jsme
očekávali lehké teplo, ale
najednou začalo pařit sluníčko a
chvílemi skákala teplota až na
okolo 35°. Večer to bylo zas
klidnější, tak jako doposud a
v noci nepršelo, protože jsme to
zakázali, abychom mohli udělat
spaní pod širákem.

Bodový stav družin

1. I. A.N.G.L.I.E.

47

(Anglie)

2. IV. Zbloudilá legie

35

3. II. Rudí vlci

34

4. V. Společenství TR

32

(Germáni)
(Polsko)
(ISF)

5. VI. Oxroni

28

6. III. Francmágové

18

(Norsko)

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 15

(Francie)

Vedení tábora:
Hl. vedoucí: Komár :-)
Progr. vedoucí: Haše
Zást. pro TS: Labuš

Vedoucí oddílů:

I. Sedma+Mat
II. Error+Bodlinka+Tarzan
III. Eda+Kecal+Nakladač
IV. Wydra+Kiki
V. Pat+Šimpo+Bolt
VI. Vitalinea+Well+Kübel

Služba a hlídka dne:
2. oddíl
Huliman: Tarzan
Služba: Spíďa, Plyš, Locyka,
Mayka, Meloun, Narmen

Včerejší prasáci:

Jak jsme již zmínili včera,
protože
to
je
opravdu
překvapení – žádní stále nejsou!
Nenechte se však odradit, dejte
nám ještě den, dva a my je
najdeme. Zůstaňte napjatí!

Spaní pod širákem! Nejdelší Bramboriáda!
První ztráty a nálezy! Koupaliště! Bez Coopu? Bufet!

Včerejší ráno proběhla letošní první, nicméně z historického hlediska
rozhodně nejdelší, Bramboriáda. „Tak to bylo jasný, já jsem tohle čekal,
protože máme 6 oddílů a tolik dětí...“ komentoval předlouhou Bramboriádu
Srna. Dopoledne jsme se všichni učili zdravovědě a někteří táborníci teorii
rovnou převedli do praxe! Locyka se dnes připojila do probíhající hry
volejbalu, že prý je v tom fakt dobrá, tak si stoupla doprostřed hřiště a ať jí prý
někdo hodí míč, že jim to vysvětlí. Za letu začala na míč ukazovat a
vysvětlovala fyziku letu míče, když vtom míč dopadl na její ukazováček a ohnul jí ho! Tak se jelo do nemocnice. Má to obvázané,
ošetřené a prý to není nijak extra vážné, ale pár dní si prý asi volejbal nezahraje. A
nedlouho poté se Štěně vracela ze hry, už se těšila, jak si pochutná na něčem
výborném od naší Kuchyně, tak se nesoustředila na cestu a nevšimla si, že je vedle
kopce ze kterého utíká, kolík od stanu. Tak o něj zakopnula. A jelo se znova!
Tohle bylo vážnější, silně si narazila zápěstí a odřela koleno, naštěstí nám
v nemocnici řekli, že když bude s kolenem a rukou v klidu, zpátky na tábor může. Tak si bude mít aspoň Suri
(která se již třetí den po tábořišti prohání o berlích) s kým povídat, zatímco ostatní hrají hry. První včerejší ztrátu na těle ovšem zažil
Ržízek, kterému se v noci podařilo vytrhnout dlouho očekávaný zub. „Komáre, že to dáš novin?“,
pobíhal se zubem po tábořišti bezzubý Ržízek. A během návštěvy koupaliště se přidalo ještě
několik vosích štípanců. Ale to ani nepočítáme. Po obědě Sedma s Bodlinkou poprvé otevřely
táborový Bufet. Okamžitě jsme měli frontu až k závoře a hned byla polovina všech vydělaných
Tallhoferových dolarů utracená. Když skončilo odpolední volno, vydali jsme se na koupaliště. Po
dlouhé době jsme šli do místního Rabštejnského, protože ho konečně pořádně vyčistili, voda byla
opravdu celkem čistá. „Jééé to koupaliště má opravdu dno, to jsem fakt nečekal!“, volal na celou Rabštejnskou Lhotu radostný Hafík.
Jako tradičně jsme se s každým, kdo chtěl, vydali do místní samoobsluhy Coop. Bohužel když jsme dorazili na místo, přišli jsme pouze
na to, že už je zavřeno. Tak jsme se vraceli s prázdnou a museli jsme si vystačit s velice limitovaným sortimentem v občerstvení u
koupaliště. Táborníci byli ale nakonec s Capri-sonne pitíčkem celkem spokojení, většina si nakoupila minimálně tři. Večer proběhly
první ztráty a nálezy a už druhý den tábora jsme měli celou přepravku ztráty zaplněnou, to nicméně ještě
táborníci nepřemýšleli nad následky. Pro získání svého předmětu musí splnit pro někoho velice komplexní
úkoly a některým se to vůbec nelíbilo, tak si to příště dvakrát rozmyslí, než něco někde omylem zapomenou.
Zase po roce se objevil Traktor Zetor 24 a taková L´Pík předváděla žížalu v křeči celkem
3x. „A fakt jí to šlo, docela by mi mohla i konkurovat!“, hodnotil krásnou žížalu zkušený
Srna. A při večerce jsme konečně povolili. Již od příjezdu poptávané spaní pod širákem.
Místy to vypadá, že všichni raději spí na štěrku, než na pohodlných měkkých matracích ve stanech.

Ztratili jsme se! Seženeme mapu?! Kde asi?

Chrámy zahlceny zraněnými! První cechy! Dorazila šlechta!

Expedice byla již nějakou dobu na cestě v hustém lese, když v tom si Paladin všiml, že už po
několikáté prošli kolem stejného stromu. Chvíli se dohadoval s princem Leandrem, jestli strom byl
označen opravdu Paladinem či lesníky, ale nakonec se do hádky vložila mágyně i nezkušený
dobrodruh, kteří přesvědčili prince, že se opravdu (kvůli Paladinovi) ztratili. Řešení této situace bylo jednoduché, pro
prince Leandra snad až příliš – zatímco ostatní se vydali do okolí zjišťovat, kde vlastně jsou a sehnat mapu. Princ
Leandr čekal, než se všichni vrátí. Po dlouhém a náročném dni čekání se rozhodl svolat si svoji expedici pískáním. První
táborník, který si toto přečte, si může zajít za Hašem pro odměnu. Mezitím se nám zaplňovaly chrámy raněnými – jak je
vidět, temnota k Zelánii opravdu přichází – které kněží nestíhali ošetřovat, a tak nejvyšší kněžka rozhodla naučit prostý
lid základním znalostem zdravovědy. Navečer k nám konečně dorazila šlechta z Talhrogského a Alcarnorského království, která měla ale po
cestě nehodu, a tak jsme je museli nejprve zachránit a pomoci jim dopravit se vůbec do našeho tábořiště.

Kaše byla růžová

Kuchyně
plánovala
nabarvit kaši na červeno,
nicméně asi nebylo tajných
ingrediencí dost, protože
skončila
růžová.
Tak
získává bod A.N.G.L.I.E., protože její
rodičové růžovou tipovali celkem 3x.

Výročí novin SpT

Je
to
opravdu
neuvěřitelné, ale na
dnešní den připadá
výročí
prvních
táborových novin
SpT! Psal se 30.
červenec 2005, když
poprvé
vyšel
budoucí Tallhoferův
Dol Dnes! Během
těch 14 let jsme
prošli
mohutným
progresem, ale původnímu formátování
jsme zůstali věrni! A jak to mohli rodiče
před dávnými časy vidět? Klidněte na
náhled ZDE .

Láska, sex a něžnosti
Kosa celý den okukuje Jezdce, na
kterého žárlí Nakladač. Také Endi a
Drift spolu trávili mnohem více času
než je zdrávo. Nejen, že se spolu vydali na romantickou procházku, ale také se
pusinkovali. Během odpoledne jsme se dozvěděli o krizi, která probíhá u páru Veška.
„Tichá domácnost“ ozývalo se ze stanu. Zbytek odpoledne pak strávily každá s nějakým
jiným klukem, Verka s Horalem a Lyška se Snejkem. Vztah Skillera a Ajs-Ice pokračuje.
„Na krku má cucflek a dokonce to vypadá, jakoby se k němu chtěla nastěhovat“, dodal
nám náš tajný, dobře informovaný zdroj. I tento pár pro Vás
budeme nadále sledovat. Naposledy však o milostném
trojúhelníku. Kiki se nemůže rozhodnout mezi Horalem a
Hafíkem. Horal u ní však dnes zabodoval, když ji v náručí odlesl
k němu do stanu a tam uvízla v jeho objetí. Karty nám zamíchalo
noční spaní po širákem. Bender si před stan pozval do spacáku
Bubbu a nebohý Srna se musel přesunout za Tatrou.

Čeká nás

Dnes budeme pokračovat v naší
cestě a na začátku dne dorazíme
k Morovým pláním. Tam je
vzduch nedýchatelný, nezbude tedy jiná možnost než si zahrát hru Bez dechu. Není to ale
jediná nástraha Morových plání – utkáme se s lidmi nakaženými Nemrtvým morem.
V království se mezitím zahájí Slavnosti bohů, na které se samozřejmě začneme poctivě
připravovat a zároveň si vyzkoušíme, jak tu probíhají slavnostní dostihy. Večer budeme
napadeni ohavnými čtyřrukými abominacemi. A možná proběhne i první noční slavnost!

“ZDRAVOTNÍK! ZDRAVOTNÍK! ZDRAVOTNÍK“ (18 TÁBORNÍKŮ A 7 VEDOUCÍCH)

