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Legendy Zelánie
7. SRPEN 2019 – STŘEDA
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Posvátný stisk! Petrachtace!
Mega slejvák! A-tomová kontrola!

Krčma u Veselé Mileny nám ke
snídani naservíruje kornflejky
s mlékem, protože je mají všichni
tak rádi. Ke svačině budou zase
melouchy, protože je mají všichni
tak rádi a k obědu si dáme
čočkovou polévku a pečené
andrejovo kuřátko s bramborem
a okurkovým salátem. Nasvačíme
se při hře „párkovaná“ a k večeři
si pochutnáme na láďovo supertajném překvapení.

Jaké bylo počasí?

Od rána bylo krásně, na výlet tak
akorát. Když jsme se však vraceli
z petrachtací, začal obrovský a
dlouhý slejvák. Všechno oblečení
promoklo
během
chvilky,
pláštěnky byly celkem neefektivní
a my jsme měli radost, že jsme to
zase my Peřejané, kdo schytal tak
velký slejvák. Nebylo by to ono
bez pořádných peřejí. Po
příchodu do tábora déšť ustal a
mohli jsme zapálit i slavnostní
táborák. A dokonce se nám opět
objevil potok!

Bodový stav družin
1. I. A.N.G.L.I.E.

156

1. V. Společenství TR

154

(Anglie)
(IFS)

3. II. Rudí vlci

140

4. IV. Zbloudilá legie

126

5. VI. Oxroni

118

(Polsko)

(Germáni)
(Norsko)

6. III. Francmágové
(Francie)
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85

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:
3. oddíl
Huliman: Wydra
Služba: Hafík, Smajlík,
Locyka, Andy, Bendr, Karma

Včerejší prasáci:

Ani důkladná kontrola pod
vedením Žáby a Hašeho nikoho
nového neobjevila…

Simulant Miš! Máme potok!! Útok lesníků!
Ráno jsme se po oddílech sbalili a po mnoho letech zase konečně vyrazili na Petrachtaci. Tedy výlet
po oddílech s vařením si v lese. Miši se ovšem udělalo špatně. Dělala to každý rok, vždy když byla
Petrachtace. Proto byla Žába vůči jejím stížnostem kriticky skeptická a moc jí nevěřila. Dala jí
prášek na bolest hlavy a poslala ji, ať normálně jde. Polští vedoucí ovšem protestovali. Tak ji nechali
si odpočinout a o dvě hodiny později došla s Bodlinkou, která se potřebovala také prospat.
Petrachtace pár let nebyla, protože bylo sucho a nebylo možné ohně v lese rozdělávat. A.N.G.L.I.E. šla na rozhlednu
Báru, Rudí vlci se vydali na lesní posilovnu u Báry. Společenství Temných Rytířů se vydalo na Kočičí hrádek. Zbylé 3 oddíly se
všechny vydaly na Rabštejnek, jen každý jinou cestou a o kousek vedle, aby měli všichni svůj prostor. Společenství TR si založilo
ohniště na celkem nevhodném místě, tak na ně naběhli lesníci, kteří je vyhodili a poslali je na povolené a
zřízené ohniště. To bylo na Báře, kde již byli Angličané, kteří se po dovaření vlastní bramboračky přesunuli
jinam a laskavě ohniště uvolnili. „No jak jsem je uviděl zbídačené, tak jsem rychle dojedl a pomohl ostatním
rychle se zabalit“, sdělil nám později kamarádský Hafík. Kontrola lesníků přišla i k Rudým vlkům, kteří však
postavili oheň na strategickém místě, tedy ve vybagrované jámě. Navíc jej Error zasypal argumenty proč je
to v pořádku a lesník Rudé vlky nakonec ještě chválil za to, že oheň založili na bezpečném místě. Lesníci
navštívili i oddíly u Rabštejnku, tam je však zastihli předtím, než nějaký oheň mimo určené prostory zapálili. Všechny oddíly pak
využily ohniště ve zřícenině, které je bezpečné a povolené. Zatímco byly oddíly na výletech, tábořiště navštívila kontrola z A-tomu.
Haše s Komárem a kuchyní je provedli celým tábořištěm. Samotný předseda Tomíků měl velkou radost, když
viděl, že Komár nosí klobouček s A-tomovým hřibem. Hašeho tak napadlo vyvěsit nenápadně vlajku A-tomu
tak, aby si nevšimli toho, že tam nebyla už předtím. Nebylo to tak jednoduché, protože se procházeli úplně
všude. Komár s Labušem je pak ale úspěšně odlákali a dali tak možnost Hašemu misi splnit. Jejich nadšení pak
neznalo konce. Když se oddíly vracely z petrachtace na 17. hodinu (což byl přesně čas, kdy měli vcházet – ani o
minutu později, ani dříve), tak začalo opravdu extrémně pršet. 5 oddílů se schovalo po cestě zpět do tábora u paní Kabelkové.
S radostí zjistili, že občerstvení u rabštejnského koupaliště je otevřené. Náš tábor zaplnil všechna místa pod stříškou. Následně volal
Komár oddílům, že se příchod na pátou ruší a nepočítá, takže mohou přijít, jak to půjde. Francie dorazila do tábora
jako první, pouze ve spodním prádle a hromadně zpívala „nejsme z cukru“. Pršelo tolik, že vedoucí
museli ve štěrku 20 minut vytvářet umělý kanálek pro odvod vody z jezera, které se vytvořila
vprostřed tábořiště. Jednu výhodu však déšť měl! Konečně jsme se podívali, jak vypadá tekoucí
potok! A tekl i další hodiny po dešti. Jak dlouho nám poteče, se můžeme jen dohadovat. Večer
proběhl slavnostní táborák, zapálený ze všech světových stran. Tradičně ropovodem Družba,
Sojuz, nebo Adria. Proběhl tradiční posvátný stisk, při němž si každý mohl něco přát. Pokud měl po celou dobu zavřené oči a poslal
stisk správně, přání se mu splní. Následovalo samozřejmě i vyprávění o sestrách Tallhoferových od Labuše a Komára, kteří všem
táborníkům připomněli ponurou historii Tallhoferova dolu. Jako každý rok běželo ihned mnoho vystrašených táborníků do kuchyně
pro česnek. Ten jediný je totiž proti duchům sester Tallhoferových uchrání.

Manovník! Cestování hyperprostorem!

Na hradě je zrádce!? Zmizela kněžka! Napadne zas krále?!?

Dnes ráno, když jsme cestovali skrze hyperprostor, jsme narazili na veliké podivné rostliny, u kterých jsme po chvilce
zkoumání zjistili, že produkují manu. Expedice se na princův rozkaz okamžitě zastavila a začala manu sbírat, včetně manových
semen, aby je mohli zasadit v království a manu pěstovat. Mezitím, co expedice drancovala manovníkové plantáže, čarodějka
zjistila, že hyperprotor sice je jinou dimenzí určenou k cestování, ale není radno se tu přílišně zdržovat, protože hyperprostor
se v podobě dešťových bouřek rozpadá v nekonečnou nicotu a expedici by mohla pohltit, proto si museli všichni pospíšit a hyperprostor co
nejrychleji opustit. Na hradě se mezitím zjistilo, že má král na dvoře zrádce, který vypustil tu zrádkyni nejvyšší kněžku, co se ho pokusila zabít.
Celé hradní osazenstvo je v pozoru a vyčkávají na její další útok. Zítra snad již dorazí expedice, aby předala králi jeho Žezlo moci.

Šimpovo dobrodružství

„Šli jsme cestou na kočičí hrádek, Bolt šel
první, zatočil divně doprava do nějakýho lesa,
což jsem vůbec nepochopil. Zavedl děti do
suchého smrkového lesa, tak jsem řekl TAK
TO NE! Vvydali jsme se ke Kočičimu hrádku,
kde jsme čekali, že bude ohniště, ale nebylo, a
u hrádku se nám to dělat nechtělo. Tak jsme šli
jinam, našli jsme pěkné místo, ale nikdo mě
neposlouchal tak šli dál. Bolt zavelel zastavit na
fakt hroznym suchym místě u cesty, a tak jsem
znovu řekl TAK TO NE a šel jsem zpátky na
to svoje místo co jsem našel a sedl a čekal. Pak
jsme šli jinam a nakonec jsme to zapálili na
jiném Boltově místě. Tu přijeli lesníci a ptali se,
jestli mají zavolat hasiče hned a oheň zakázali.
Já s Patem hasil a pak jsem se fakt naštval a šel
k Polákům, kteří byli kousek odsud. Vylíčil
jsem jim své trápení, ti mě přijali s otevřenou
náručí, no a pak když jim zavolal Mat s Patem,
naštvaní, že se jim něco nelíbí, mě Poláci
taktně a diplomaticky vyhodili. Vrátil jsem se
ke svému oddílu, který se mezitím přesunul na
Báru a vyhodil Angličany, tak na mě byli
všichni naštvaní. Nechápu proč...“

Láska, sex a něžnosti
I přes dnešní petrachtaci se našemu tajnému
agentovi Buchtovi podařilo zahlédnout několik
nových, ale i ostřílených párů. Hned po odchodu
se Banán začal starat o Elsu. Zjistil totiž, že není zase tak malá a jen
malá vypadá. Odchod po oddílech hrál do karet i Matovi, který mohl flirtovat se
Sedmou. Párům, které se ale musely na dnešní den rozdělit, tolik do smíchu nebylo.
Šimpo se ale nedal odradit a vydal se za Miší, která byla na jiném místě u jiného oddílu.
Bender sice nejprve psal Tonymu, jak moc ho miluje, po příchodu do tábora se však
vrhl na Lyšku a serval z ní i podprsenku. Skoro usmířená Veška tak asi stojí před
dalším větším problémem. Před večerním táborákem jsme si všimli, jak Anna leze po
Zejnovi u ohniště. Mimo jiné náš agent také vypozoroval dlouhý rozhovor Snake
s Notkou, detaily uvede na svém blogu, který pro Vás již delší dobu připravuje, a
možná jednou i spustí. Ajs-Ice seděla během celého táborového ohně na klíně Skillera.
Anýša neustále leze do stanu za Horalem a Suri neustále pokukuje po Jedlíkovi. Jezdec
šel během Petrachtace ruku v ruce s Vitaci-Týnou.

Čeká nás

Zítra ráno předáme
žezlo
králi
a
pravděpodobně se utkáme v boji s krutým Norgothem. Odpoledne
proženeme uprchlíka po dlouhé táborové trase a navštívíme párkový les. K večeru se
postaráme o to, abychom vlastnili zbraň, se kterou dokážeme porazit Norgotha. Pokud nám
bude přát počasí, tak během večerního Matova plesu vyzkoušíme i odvahu našich táborníků.

„ERROR A NOVINY, TO JE VELKÝ ŠPATNÝ!!“ (ŠKORPÍK, KDYŽ SI O SOBĚ PŘEČETL V LÁSKA, SEX A NĚŽNOSTI)

