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ROBINSON
THE TRUE STORY!
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SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
ke snídani naservíruje chléb
s paštikou a teplý čaj.
Dopolední svačinkou bude
ovoce.
K obědu
bude
čočková
polévka
a
k hlavnímu jídlu sekaná
s brambůrkem a ketchupem.
Odpolední svačina bude
jogurt a houska. K večeři
budou špekáčky pečené na

ohni. Druhou večeří je již
tradičně pečivo.

Jaké bylo počasí
Během dne se teploty
vyšplhaly až k úmornému
vedru. Naštěstí ve stínu lesa
je příjemně a v horším
případě je tu koupálko.

Návštěvy!

Včerejší návštěva Boban nás
v půli dne opustil. Těžko říct,
zda za to mohla ranní mana,
která z něj byla přímo strhávána.
Ihned však dorazila návštěva
další, a to Laďka a Šimi, kteří se
zdrželi a zúčastnili se našeho
tradičního plesu.

Bodový stav národů

1. I. Angličané
2. II. Poláci
3. IV. Němci
4. III. Bělorusové

89
75
74
71

Vedoucí oddílů:

I. Džejný+Magi+Chackal
II. Morče+Nikita+Error
III. Máca+Tony+Panchelka
IV. Wydra+Jíťa+Haše

Služba a hlídka dne:
1. oddíl
Huliman: Magi

Včerejší prasáci:
Šegi + Džony

Během dne také proběhlo druhé
nečekané bodování, během
kterého měly stany číslo 2 a 3
letecký den. Naopak chválíme
stany 27, 28 a 30 či chatička číslo
5, ve které bylo vysmejčeno a
vyleštěno veškeré zařízení.

CENA 10 TDA

16. ples SpT! Královská krmě!
Vzkazy v láhvi! Domorodé tance! Boj o duši!

Po ránu proběhla druhá bramboriáda a táborníci se již těší, až
budou brambory škrábat i doma! Během celého dopoledne
proběhlo nacvičování domorodých tanců, které poté měly být
předvedeny na slavnostním plese. Každý oddíl to vzal po
svém, a tak se od některých ozývala hudba z reproduktorů,
od jiných bojovné výkřiky a od některých hrobové ticho.
„Když se mnou nechce tancovat nikdo jinej, než malá Mauglee!“ stěžoval si Plavec. Po obědě
dostali táborníci velmi důležitý úkol. Měli každý napsat svůj
vzkaz pro budoucí generace do lahve, která bude zakopána a
příští rok se slavnostně vykope a vzkazy se přečtou. „Já tam
ale napsal něco tajnýho!“ vyděsil se po tomto zjištění Tobi.
Snad tam budou i nějaká ponaučení, nejen tajné tužby starších táborníků.. Po splnění tohoto
úkolu se odešlo na koupaliště. Zde proběhlo několik mokrých her na suchu. Následně byli
táborníci vypuštěni do vody, kde zápasili s vedoucími o obří nafukovací duši, se kterou si užili
mnoho legrace. Večer ještě před slavnostním odchodem na ples se konala královská večeře.
Děti papaly na táboře hamburgery, pekly pizzu a pily Coca-colu.. „Takovej luxus, to je
strašný, to už vůbec není jako na táboře!“ okomentoval
menu zděšený Haše. I přes tuto božskou krmi si táborníci
večer na plese nakupovali brambůrky, křupky a další. Kam
to jídlo mizí nevíme, ale začínáme mít podezření na
záškodnictví a vykrmování krvežíznivých domorodců
v sousedství. Večer pak proběhl tradiční velkolepý ples v
restauračním zařízení v Rabštejnské Lhotě. Výzdobu sálu i
světelnou šou měl opět na starosti DJ Toni. Pod jeho vedením proběhlo několik soutěží a
vystoupení. Na začátku plesu zatančili i samotní vedoucí. Pak se ale již přikročilo ke
zmíněným domorodým tancům. Uctívání Nema, únos Džejný či Mayčino šamanské tančení,
to vše se dalo na plese spatřit. Neuvěřitelná Marcelka Holanová s její hitem Ráno opět
nezklamala a přijela na naší akci. Ba přímo překvapila. Přivedla si sebou rovnou celou dívčí skupinu, která roztančila celý
sál! Více o plese se dozvíte z fotek a článku Láska, sex a něžnosti.

Vzkaz v láhvi! Psík definitivně ztracen!
Domorodé tance! Rodičovská poezie!

Děkujeme vše rodičům za všechny ódy na Robinsona, během dnešního
dne budou ohodnoceny a následně rozděleny body! Včera Robinson po
dlouhých letech odloučení poslal jeden z mnoha vzkazů v lahvi.
Pomůžeme mu tento vzkaz k opuštění ostrova? Zároveň Robinson
definitivně ztratil svého oblíbeného Psíka. Náhradou mu ale budiž malý
čoklík, kterého pojmenoval Rychlík. Snad mu pomůže rychle se z pustého ostrova dostat. V pozdních
hodinách Robinson zjistil, že opět na ostrově není sám a ve svém tajném úkrytu pozoroval zvláštní rej
domorodců. Opravdu velmi zvláštní taneční kreace, nic podobného Robinson v životě neviděl...

Rozlučka!
Včera nás definitivně opustil
náš kuchař Pískle. Sice jsme
se mu snažili odjezd
rozmluvit, ale nakonec se
nedal a odjel vařit dalšímu
táboru, který na něj již dnes
čeká. Před odjezdem dostal
tradičního hobla, táborové
tričko a spontánní pokřik
"Děkujem,
děkujem!".
Budeme se těšit, že s námi
za rok pojedeš na celých 14
dní!

Láska, sex a něžnosti
Velká plesová událost se
opět promítla do našich
nových
táborových
vztahů. Viki je stále
smutno po Psíkovi. Mat
celý večer proploužil s Krtkem. Sízy se zakoukala do
Plíny, stejně jako Rocki, a Brutus do Tom-toma. Goryla
stále myslí na Füfü, ale ta spíše myslí na Mata. Turbo se
od Hrušky ani nehnul a celý večer mu ručka šmátralka sjížděla ze zad níž a níž. Rychlík se velmi
rychle začlenil do týmu a v náruči Náti, která mu po odjezdu Psíka hlídala sestřičku, skončil on sám.
Pod vidinou blížícího se plesu, na kterém plánovali spolu protančit noc, Kosa dnes celý den
smutnila po Psíkovi. Naopak Kecal neplánoval tančit vůbec, má totiž doma v Liberci holku. M.
„Tak to jsem zvědavý, co řekne na ten jeho cucflek od Rosomáka.“ polemizoval nad situací
Monster. Na velkolepém plese se nám trochu promíchaly páry a některé se objevily nově. Kyky se
ploužila se Spýdym, Plína s (L)úcou, Tom-tom s Magi, Valey a Mond či Rocki s Bodlinkou. Hru
s balónky mezi čely jednoznačně vyhrál pár Pufík a Jezdec.

Čeká nás

Dnes bude celý den probíhat olympiáda. Před obědem se táborníci po jednotlivcích navštěvovat
různá stanoviště. Odpoledne se utkají celá družstva a budou zápolit v přehazované, ping-pongu, ve
vaření před diváky a proběhne hra ponožkový trh. Večer nás očekává letní kino promítající nejprve
všechna dosavadní táborová videa a následně film Robinson. Pokud počasí bude přát přenocují
táborníci v lese.

„DĚKUJEM, DĚKUJEM, DĚKUJEM!“ (86 ÚČASTNÍKŮ DĚKOVALO PÍSKLETI)

