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Legendy Zelánie
1. SRPEN 2019 – ČTVRTEK
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Ráno si v Krčmě u Veselé
Mileny
pochutnáme
na
kornflejcích s mlékem a chlebem
se salámem, ke svačině bude
jablko a oběd si dáme na výletě.
Kuchyně nám nabalila do
pytlíčků rohlíky, obloženou
housku a tatranku apeninku a
k večeři, na kterou už budeme
všichni zpět v táboře, bude
Buřtův guláš.

Jaké bylo počasí?

Stále příjemné. Konečně už není
takové dusno, tak si můžeme
užívat všech her. Během
odpoledne nám dvakrát lehce
popršelo, ale večerní nástup jsme
kvůli tomu nerušili a noční hra
také bez problémů proběhla.

Bodový stav družin
1. I. A.N.G.L.I.E.
2. V. Společenství TR
4. II. Rudí vlci
3. IV. Zbloudilá legie
5. VI. Oxroni
6. III. Francmágové

83
79
68
66
53
35

Vedení tábora:

Hl. vedoucí: Komár :-)
Progr. vedoucí: Haše
Zást. pro TS: Labuš
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Dorazil prezident! Táborák!
Noční hra! Technické problémy!

Letiště na marodce! Přepadeni ježkem! Zavaleni poštou!

Včera nás přepadl ježek. Tarzan jej našel ve sprše, kde se mu jej podařilo i odlovit.
Ježek se mu ovšem vyvlékl, utekl a schoval se do kuchyně. Tam na něj pak Láďa
křičela, že tam nemá co dělat. „To je fakt frajer, já byl v kuchyni maximálně půl
minutu a už jsem byl vyhozen!“, obdivoval hrdinného ježka Srna. Po 10 minutách
to pochopil (proti Ládě ještě nikdy nikdo tak dlouho nevydržel) a odešel
z Kuchyně do Krčmy. Tam na něj opět narazil Tarzan, který jej podruhé ulovil a
definitivně odnesl do lesa. Tarzan si vítězně sedl na schod u Krčmy, když ježek
přiběhl zpátky a pomstil se Tarzanovi tím, že ho píchnul do boty. Pak ježek utekl
pod Krčmu a odmítl vylézt. Dnes nebylo dobře Ptáčeti, tak si jí Žába položila na marodku, aby si tam přes den poležela. Postel tam má
ovšem volnou jen jednu. O něco později se udělalo špatně také Smajlíkovi, která musela být uložena na Žábinu postel. Žába tak neměla
kde spát. Situaci ovšem vyřešila rychle. Donesla si jednu matraci navíc, položila ji doprostřed uličky a
vytvořila si luxusní velké letiště. Když včera Komár před obědem dostříhal
video z předchozího dne, pokusil se ho zkompilovat a zjistil, že mu počítač dělá
problémy a nechce video zpracovat. Problém je očividně v Komárově
notebooku, takže jsme hodili zpracované video do notebooku Errorova,
abychom ho zkompilovali tam. Tam byl zase jiný problém, nešel kvůli staršímu
formátu pro stříhání videí. Tak se vyzkoušel notebook Wydry, následně Labuše
a všude byl zcela jiný problém. Vyzkoušeli jsme 5 notebooků a snažili se situaci vyřešit 5 hodin! Jelikož
většinou noviny čtete před 10 hodinou večerní, tak nemůžeme napsat žádný Komárův komentář ke vzniklé
situaci. Po dlouhých 6 hodinách nakonec dodal počítač Šimpo a fungoval! Konečně! Takže další videa budou!
Večer proběhl první táborák, opekli jsme si výborné špekáčky s masem a chlebem. Na večerní nástup přijel prezident SpT Námořník se
svou ženou Hankou a moc se jim u nás líbilo. Kromě Námořníka nám dorazila
také pošta! Jsme sice zvyklí, že poštu z webu rozdáváme několik minut, ale tohle
bylo opravdu hodně. Za balíky se mohl schovat kdejaký táborník a pohledy a
dopisy raději ani nepočítáme. Děkujeme všem, že na nás myslíte. Táborníci za námi
chodí nejen s tím, že chtějí Triskotéky, ale také je musí Haše hodinu co hodinu
odmítat s nočními hry, protože na to prostě není čas. „Já fakt nechápu, jak v noci
nemůže být čas na noční hru?“, nahlas přemýšlel zklamaný Hafík. Včera se ale
konečně všichni dočkali a Haše noční hru uspořádal. Téměř do 11 hodin jsme hráli plížící hru na Dagorladu. A i
když se už druhý den po sobě posouvá večerka, stále se dětem ještě spát jít nechtělo. Chtěli hrát ještě aspoň jednou.

Nepřekročitelná řeka! Armáda banditů?!

Neplavci přeplavali?! Zkratka!!! Neprůchodná? Jedná se o peklo!?

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:
4. oddíl
Huliman: Kiki
Služba: kvůli výletu celého
tábora do Slatiňan sužby
není třeba Huliman udělá
všechno sám

Po delší cestě lesem, naše expedice dorazila k mohutné zdivočelé řéce. Původní plán řeku
přeplavat byl rychle zažehnán, protože expedice byla přepadena bandity. Nejdříve jen
jedním, který byl rychle zabit, ale následovně na prince a jeho skupinu naběhla neuvěřitelná
armáda lapků. Bohužel se stalo to, že náš nezkušený Dobrodruh se při taktickém ústupu
zahákl o strom a byl zanechán osudu u banditů. Skupina dále postupovala podél řeky a
hledala nějaký most, díky kterémuž by se mohli všichni dostat na druhou stranu. Žádný ale
nenašli a tak se vrátili zpátky na svá místa, kde se znovu setkali s Dobrodruhem, který
rychle vysvětlil, že byl pouze okraden a omráčen. Řeku nakonec překročili způsobem, který
nikoho sice moc nevábil, ale byl efektivní – plavci tahali za sebou své neplavce a všechny je tam dopravili. Po delším
bloudění konečně dorazili k vulkánovým sopkám, kde na ně čekala v runách zaheslovaná brána. Princova Čarodějka se tohoto chytla a ihned
začala zjišťovat, co jaké runy vlastně znamenají. Když se dostali dovnitř, byli zhrozeni, když zjistili, že vulkány jsou obývány pekelnými bytostmi.

Výlet do
Slatiňan!

Dnes
se
vydáme
na
výlet
do
Slatiňan, minulý rok jsme tam chodili každou
chvíli, protože bylo pořád jenom vedro,
tentokrát to ale plánujeme maximálně jednou
nebo dvakrát, Haše má nabitý program a musí se
to všechno stihnout.

Další táborník

Láska, sex a něžnosti
Buchta nám dnes sdělil, že se rozešel
s Locykou, už jí prý nemá rád tak jako
minulý rok, chtěl by zůstat jen kamarád.
Jedlík se na maně se místo sbírání
věnoval Tschee-Tsche. Béďa jen tiše
přihlížela. Veška krize pokračuje, Lyška
už Verce ani neodpovídá na otázky, asi je se svým novým partnerem spokojená.
Verka by se ale už nejradši do vztahu vrátila. Po otevření bufetu Šinty vykoupil
zásoby, aby mohl pozvat Mauglee na rande a ze stanu se pak ozívalo už jen
chychotání. Spíďa navštívil Smajlíka na marodce a přinesl jí plastovou pampelišku,
Smajlík byla moc ráda a pozvala ho na rande. Kam, kdy a možná ješté další
pikantní detaily Vám sdělíme zítra. Skiller celý den polehával na Anýše a Bender se
Srnou svůj stan pronajímají Bubbě. Horal rozvažuje, zda místo Kiki dá přednost
Miši a celou noční hru se místo zapojení do bojů o svíčku schovával s Miší za
stromem. Fort snídal a nakonec i trávil celé dopoledne s Ještěrkou.Drift celý
polední klid byl schovaný za stanem Vitaci-Týny. Šinty ihned po otevření Bufetu
vykoupil většinu zásob a nesl je do stanu k Mauglee.

Kromě návštěv zmíněných v hlavním článku,
tedy prezidentského páru, nám opožděně dorazil
další táborník. Leo si před
Včerejší prasáci:
táborem sekerkou usekl
Včera jich byla konečně
téměř celou ruku a musel
spousta! Škorpík si neuklidil
čekat, až mu všechny
a nechal si ve stanu celkem
končetiny dorostou a stehy
svinčík, mokré prádlo se
vyndají. Naštěstí je již vše
Čeká nás
suchým a podobně... Srna to
v pořádku a Leo se mohl za
Dnes předpokládáme pěkné počasí, a tak
prý dělá jen na protest proti
Pikem
nastěhovat
do
vyrazíme na koupaliště ve Slatiňanech. Cestou
opuštěného
stanu.
Leo
si zahrajeme klasickou šátkovanou. Cestou
nespravedlnému
systému,
ovšem není poslední, dnes
zpátky se potkáme s mužem, který nám
Šašan, Perlák, Locyka a
poradí jak se do Roklí Padlých králů dostat,
přivítáme ještě posledního
Bubba si prostě jen neuklízí.
ale nejdříve si nás vyzkouší ve svém kvízu.
táborníka.
“JÁ JSEM TAK RÁD ŽE TU JE 5 HER ZA DEN, NA TÁBOŘE KDE JSEM BYL PŘEDTIM JICH BYLO 7 ZA TÝDEN.“ (RŽÍZEK NA SPÍĎU)

