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Celodenní výlet! Letní kino!

SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Ke snídani Krčma u Veselé
Mileny
naservíruje
rohlík
s paštikou a bílou kávu, polední
svačina bude meloun vodní
krájený.
K obědu
sníme
květákový krém, Andrejovo kuře
na paprice a motýle, případně
knedlík. Odpoledne posvačíme
rohlík s jogurtem a k večeři
budou špagety s boloňskou
omáčkou.

Jaké bylo počasí?

Na koupání bylo tak akorát, u
bazénu možná až trochu moc
horko, ale když člověk trochu
schladil ve vodě, bylo to velice
příjemné. Původní předpověď,
která říkala, že se to během
tábora bude postupně zhoršovat,
stále nějak nevychází. Třeba to
vydrží až do konce tábora.

Bodový stav družin

1. I. A.N.G.L.I.E.
(Anglie)

99

2. V. Společenství TR

92

4. II. Rudí vlci

83

3. IV. Zbloudilá legie

75

(IFS)

(Polsko)

(Germáni)

5. VI. Oxroni
(Norsko)

6. III. Francmágové
(Francie)

CENA 12 TDA

ROČNÍK Č. 15

Zase L’pík?!? Krvavé koupaliště!

Kouzelná brokolice! Armyshop zrušen?!?

Ráno jsme se nasnídali, zaběhli na sběr denní many, udělali si ranní nástup, a když šla vlajková
četa pověsit vlajku, zjistila, že na stožáru visí brokolice. „Jo to je od té Brokoalice, místní sekty,
která uctívá velkou létající brokolici s červeným okem“ vysvětloval Hafík. Tak jsme ji sundali a
kuchyně si pro ni pak přišla. Ta sekta bude asi rozšířenější, než by se na první pohled zdálo. Po
nástupu a společném focení táborníci dostali od Kuchyně balíček a vyrazili na cestu do Slatiňan.
Po cestě jsme hráli kolíčkovanou, každý oddíl dostal 2 kolíčky a ty se pak připínaly na nic
netušící táborníky. Kdo si kolíčku na sobě při návratu nevšimne a projde závorou s kolíčkem,
bude po zásluze potrestán. Na koupališti jsme jako vždy zaplnili 50 % prostoru, což ale pro změnu nikomu nevadilo, protože tam
v týdnu skoro nikdo nebyl. Tak jsme ho měli téměř celé pro sebe. Stejně jako místní stánek, kde jedna paní (ne)
zvládá, objednávat, točit, vařit, nosit. „To jsem si myslel, že když tu budeme skoro sami, tak se na ty hranolky
dostanu dřív“, stěžoval si po půl hodině ve frontě čtyř lidí Hafík. Voda byla tak akorát teplá.
Blesk se rozhodl, že si skočí ze skokánku, protože to je prý ten nejlepší způsob jak se s vodou
„sžít“. Sžil se s ní ale natolik, že si při dopadu na vodu roztrhl kůži na patě. Tak ho musel
Kübel vylovit a donést k náhradní polní zdravotnici Lyšce, která mu jí ošetřila a obvázala.
„Tolik krve jsem ještě neviděl, bylo to fakt drsný!“, sledoval celou situaci Piko. Do vody už ale Blesk nemohl a byl
pak tedy celý den smutný, že si z těch 4 hodin, které jsme na koupališti trávili zaplaval ani ne minutu. Někteří
táborníci se ve Slatiňanech vždy nejvíce těšili, až navštíví místní Armyshop. Tak hned z koupaliště vyrazili dychtíce nových nákupů.
Když na konci cesty k Armyshopu zjistili, že Armyshop už není. Zrušili ho. Tak byli Kiki, Jezdec a Horal naštvaní, že si nemohli koupit
novou armádní čepici, nakonec si Kiki uvědomila, že si jí může nechat aspoň poslat přes internet, tak
obědnala pro každého z jejich army gangu jednu zelenou a jednu červenou. Když jsme se vraceli z koupaliště,
před závorou připnula většina táborníků kolíček na nic netušícího Jezdce, který se pak
rozhodl zbytek si vzít dobrovolně. Ve výsledku si přinesl 10 z 12 kolíčků. Za to měl být
po zásluze potrestán. Hašemu se líbilo jak je Jezdec obětavý, tak se rozhodl, protože
„trest“ nespecifikoval, že to vlastně bude spíše zásluha a táborník dostane za každý
kolíček 10 TDA. Jezdec tak odešel s úsměvem a se 100 TDA. Také ku všeobecnému překvapení byla Kolíčkovaná
zařazena do etapových her, ale nakonec byly její výsledky anulovány po protestech druhé
strany. Večer proběhly Ztráty a nálezy. K velkému překvapení všech byl první předmět
zase L’píka. Ta si v předchozích ztrátách házela kostkou více než kdokoliv jiný, včera to bylo asi 10x. Pořád
něco ztrácí a nedá se poučit. Anebo jí snad plnit tresty baví?! Po Ztrátách a nálezech následovalo Letní kino,
ve kterém jsme si promítli některá minulá videa a videa z tohoto roku. Táborníci se na sebe koukají na videích
moc rádi, tak některé mrzelo, že každé video „netrvá aspoň 15 minut“.

Nekonečná cesta! Poradí nám Orákulus?!

Bažiny ne?! Moře ano!!! Nejsou lodě? Postavíme vory!!

59
42

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:
5. oddíl
Huliman: Bolt
Služba: Anký, Hrošík, Šašan,
Anna, Srna, L’pík

Včerejší prasáci:

Protože jsme ráno odcházeli na
výlet, bodování stanů tak mohla
v klidu a do detailů provést
Žába. Doufali jsme, že toho
najde hodně, protože si to
plánovala důkladě projít, ale ve
výsledku to byla stejná katastrofa
jako den co den – Samé desítky...
Jen jediný Perlák dostal prasáka,
a to bylo také jen tak tak... Děti
jsou prostě čím dále čistotnější,
jestli to tak půjde dál, za pár let
můžeme tuto malou rubriku
zrušit nebo trapně přejmenovat
na „Včerejší sluníčka“.

Expedice se večer vyhnula všem pekelným bytostem a konečně opustila Vulkánové doly. Stále se však ještě nalézali
v horách, jejichž nerovným terénem se museli prodírat ještě dlouhých několik kilometrů, než dorazili na okraj
Černých močálů, kde objevili chatku starého Orákula, samozvaného proroka, věštce a všeználka. Jakkoliv je to
překvapivé, princ Leandr se řídil výstražnými cedulemi a do jeho chýše vstoupil sám, aby neporušoval jeho
pravidla. Orákulus prince přivítal, řekl mu, že ví vše. O něm, o jeho cestě, ale i o spoustě dalších věcech. Princi
nabídl radu, jak se nejsnáze dostat do Údolí padlých králů, ale chtěl si ozkoušet, jestli jsou princ i jeho družina
ochotni přijímat a učit se nové informace. Předal jim tedy archy papyrů, kde byla obří množství informací týkajících
se vesmíru, lidského těla i vynálezů, a poté je nechal odpovídat na otázky týkajících se předem předaných informací. Expedice tento test splnila
velmi dobře, a tak jim Orákulus tedy poradil. Doporučil, a kladl na to důraz, aby expedice nešla do Údolí králů přes Černé močály. Doporučil
tedy, aby se v nedalekém přístavu nalodili a dopluli po moři do města Khorne, které v Údolí padlých králů leží a nalézá se tam vchod do
katakomb, kde se Žezlo moci nalézá. Též prince varoval před strážcem Žezla – prastarým Minotaurem.

Opustili nás!

Když jsme dnes vyrazili
na výlet, rozloučili se
s námi prezident SpT Námořník se svou
manželkou Hankou a Máca se Syrénou, kteří
už museli zase odjet kvůli domácím
povinnostem. Děkujeme za návštěvu,
všechny jsme Vás rádi viděli! A hlavně nás
po necelém týdnu opustil Pískle! Bohužel
pro nás jede vařit ještě na jiný tábor. Dostal
tedy
tradiční
hobla a velký
potlesk!
Díky
moc a přejeme
stejnou pohodu
jako u nás!

Společné foto!

Letos poměrně brzy
jsme
uskutečnili
společné focení. Ještě
před odchodem na
koupaliště proběhla poměrně rychlá akce
společného focení. Výsledek snad bude stát
za to a všechny určitě potěší!

Láska, sex a něžnosti
I dnes, stejně jako včera jsme tu pro Vás
s nejžhavějšími novinkami. Blue se dnes motala
kolem Fre-deeho. Ten se však nenechal rozptylovat a dál se věnoval
Anně. Anna ovšem velké množství času věnuje Snejkovi. Perlák se
cestou na koupaliště předváděl před Kamchou. Jeho balící technika
mu nejspíš vyšla, jelikož v bazéně plavali pospolu. Buřt zase ve vodě
učil Pampel salta a stojky. Pampel byla nejspíš spokojená a tak se na
zpáteční cestu vydala s ním. Buchta si uvědomil svou chybu a k Locyce se vrátil. Prý se
mu neuvěřitelně stýskalo a Locyka mu ihned skočila kolem krku. Když se Spíďa
dozvěděl, že už je Smajlík zcela vpořádku, rozběhl se k marodce a Smajlíka doprovodil
ke stanu. Skiller trávil čas s Anýšou a Ajs-ice za nimi jen zlostně zahlížela.. Vypadá to
však, že vztah těchto dvou táborníků i nadále pokračuje! Žalka s Carol sledovaly
Škorpíka jak se ve svém stanu převlékal a řekly nám, že z toho měly strašnou radost.

Čeká nás

Ráno se nalodíme na loď a vyplujeme na
moře, kde se utkáme s konkurencí, která se
nám bude snažit lodě potopit. Rovnou
využijeme mořské mobility a navštívíme další
města, kde budeme prodávat a nakupovat suroviny. V případě volného času vplujeme do
divoké řeky. Odpoledne využijeme jedné z posledních možností se naučit předtančení či
divadla. Po svačině uvedeme Cechy, které se budou soustředit na naučení táborníků
táborovým dovednostem, aby z nich mohli složit zkoušky.

“VYPADÁŠ JAK MEDVĚD…“ (ZEJN NA ADEL PŘI NÁCVIKU PŘEDTANČENÍ)

