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THE TRUE STORY!
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SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
ke
snídani
naservíruje
kornflejky s mlékem, chléb a
teplý čaj. K dopolední svačince
bude jablíčko. K obědu bude
polévka uzená s kroupami a
k druhému jídlu buchtičky se
šodó. Svačinou bude chlebík
s pomazánkou a k večeři snad
párky na ohni. Druhá večeře je
již tradičně pečivo a s ním i
celá
bedýnka,
vzhledem
k nenasytnosti
našich
otesánků.

Jaké bylo počasí

V poledne nám začalo bouřit
všude kolem nás, ale až sem
bouřka nedošla. Jen se tu
prohnal slejváček a klesly
teploty. A tak jsme byli donuceni
zatopit v krbíku a mírně
pozměnit program.

Táborníci uchráněni!

Prakticky v době uzávěrky
našeho listu byl objeven prázdný
stan č. 19 Pleny a Tom Toma.
Jak nás informovala hlídka,
připravovali se u ohně na
kanadu. Sami si ji užijí, až objeví
po návratu kolečko štěrku
přemístěné do svých postýlek!
Republiku si rozvracet nedáme!

Bodový stav národů

Německo zabodovalo i díky
ódám a šlape tak na paty Anglii.
„Díky všem rodičům za ty ódy!“,
vzkazuje Mat.

1. I. Angličané
2. IV. Němci
3. II. Poláci
4. III. Bělorusové
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Služba a hlídka dne:
2. oddíl
Huliman: Error

Včerejší prasáci:
Veverák + Jezdec
Age + Náťa
Kosa + Pufík
Brutus

Superprasáci

Skála + Plavec + Bender + Bolt
Chlapci z chatky dostali včera
krutou podmínku: ještě jeden
den prase a nastává potupné
stěhování z chatky do stanu bez
ohledu na dlouhé nohy Plavce a
Skály!

CENA 10 TDA

17. olympijské hry! Prší krásně!

Dospáváme! Třídíme! Řídíme! Kino! Bez širáku!

Jako již tradičně den po plesu dnes
proběhly olympijské hry. Letos to byly
poslední nezletilé, příští rok slavíme
osmnáctiny. Tentokrát neproběhly žádné
tradiční disciplíny jako atl-atl a hod
matarou, ale byly vymyšleny zbrusu nové.
A tak si jednotlivci zkoušeli práci s bičíkem,
kosmopili, jedli housku na čas, skákali přes švihadlo, či běželi potokem. „Nejhorší bylo to pití vody vzhůru nohama. Jsem
předtím měl tu housku a fakt mi to neudělalo dobře.“ stěžoval si téměř zvracící Jezdec. Olympijské hry však začaly až
v pozdních dopoledních hodinách. Budíček byl po velkolepém plesu posunut až na 9. hodinu! Nevídané! „Odjel Pískle a nemá
kdo budit Labuše!“ vysvětlila situaci Láďa. Labuš se ovšem brání, že devátá byla kvůli včerejšímu plesu. Ničemu to však
nevadilo a táborníci alespoň nechodili třikrát na jedno stanoviště. Olympiáda však musela být přerušena kvůli dešti, který
přišel spolu s bouřením kolem okolo. Po tomto slejváčku
proběhl předem objednaný, ale tak trochu zapomenutý ekoprogram. Po vysvětlení pár základních pravidel se táborníci
opět vydali po stanovištích. Tentokrát se soutěžilo v umění
třídění odpadu, řízení popelářského auta či slalomu s popelnicí.
V těchto disciplínách suverénně vyhráli Germáni.
„Tak
doufám, že ty kelímky od jogurtu, který je ke svačině, neskončí
zase ve směsném!“ doufala hulimanka Magi. Ten už totiž téměř není kam dávat, jelikož po
čtvrtečním vyvezení kontíků je téměř zaplnil končící vedlejší tábor. „To už je fakt moc, nejdřív
nám ukradnou vlajku a pak ještě zaplní kontíky?!“ stěžoval si rozčilený Plavec. Ještě před svačinou
započal turnaj v přehazované, v ping-pongu a také hra hutututu. Toto snad bude dokončeno během dneška. Po svačince
proběhly v krčmě různé hry, a to jak karetní, tak stolní. Dále pak probíhalo pletení bužírek a náramků přátelství z bavlnek
s Džejný a Májou. Ty pletou ve dne v noci, aby stihly splnit všechny zakázky a nezapříčinily slzy v očích malých holčiček, ale i
odrostlých táborníků. „Májo, já chci taky náramek, ale pořádně širokej a složitej!“ připomínal
se několikrát denně Tom-tom. Tento program probíhal
až do večeře. Po setmění se spustilo naše kino. Nakonec
proběhlo v Krčmě, a ne venku jak bylo původně
plánováno. Nejprve táborníci poprvé shlédli videa, která
dáváme denně na internet. Byli v šoku. Někteří vůbec
netušili, že byli natáčeni, a tak se táborem ozývaly salvy
smíchu. „Cože, vy jste natáčeli, jak mi někdo sahá na
zadek?!“ rozčiloval se překvapený Pat. Následovat měl
film s Robinsonem, který byl ale z určitých důvodů nahrazen filmem Gulliverovy cesty. To
se ale setkalo s nelibostí táborníků, kteří se dožadovali něčeho „modernějšího“. A tak se nakonec promítal film Futurama, jež
je pro některé vedoucí moderní až moc. „Jé, hele, tam je taky Bender!“ radovala se kuchařka Láďa. Večerní spaní pod širákem
bylo vzhledem k počasí zrušeno a snad bude posunuto na někdy jindy.

Pátek se objevuje! Ódy zvrátily bodový stav!

Robinson strávil na ostrově již mnoho let. Samota tíží a lahev naplněná vzkazy vhozená do moře od depresí nepomůže. Ale již
dnes se Robinsonovi zablýskne na lepší časy a objeví nového přítele. Černého. Domorodého. Lidožravého. Ale přítele. Bude
ho muset naučit spoustu věcí, než se z něho stane civilizovaný gentleman. Bude-li hezky a nebude-li tropický pralesní déšť,
vyrobí si i vor k odplutí z ostrova.

Žádné kroupy, blesky ani evakuace!

Vzhledem k dnešnímu nečasu všude po republice a
spoustě dotazů a telefonátů chceme uklidnit všechny
rodiče, prarodiče, sourozence a další, kteří se strachují
o své miláčky. Zatím jsme v pořádku, krom deště se
nám vše vyhýbá a my pevně věříme, že to tak zůstane.
Ostatně, máme zato, že jsme si již vše vybrali
v minulosti. Bohužel i tak zůstáváme turnusem
s nejhorším počasím.

11 hodin nahrávání!

Místní internet nás
včera totálně zklamal.
Až do včerejška se
alespoň videa i noviny
zvládli během noci
nahrát, ale včera to
internet prostě nezvládl. A tak jsme se ho dnes
pokusili opravit a video se konečně po 11 hodinách
nahrálo. Snad už se tento problém nebude opakovat a
videíchtiví rodiče se každé ráno dočkají a ke kávičce si
pustí svá smějící se robátka.

Láska, sex a něžnosti
Rychlík s Náťou jsou čím dál zamilovanější.
Neustále se objímají a usmívají se na sebe.
Včerejší ploužení Kyky a Spýdy prý bylo
naprosto nevinné. „Já jsem s ním tancovat
šla, ale řekla jsem mu, aby si nemyslel, že spolu chodíme.“ svěřila
tajnému zdroji přímo aktérka. Chatka číslo 4 se nám pěkně projevuje.
Neustále řeší, kdo asi jak líbá a zda spolu již chodí, když spolu tančili na
plese. O tom nám dnes také přišly opožděné zprávy. Vevís si stěžovala,
že si jí Goryla opět nevšímá, Bodlinka zase byla blahem bez sebe, že s ní
tančil Rocki. Tom-tom oblizoval Nikitě zezadu krk během jejího
rozhovoru s Plínou. Asi žárlil. Nikita ale tráví většinu svého času
s Morčetem. Teda vlastně všechen.

Čeká nás

Zítra dopoledne proběhne hra Filmový festival. Dále také různé hry
jako hájení vlajky ze stanu, ping-pong, píšťalky a další. Po obědě
bude dle počasí zumba či aquazumba a karetní hry. Po svačině se
táborníci naučí další dovednosti, a to orientaci na mapách. Také
proběhnou cechy jako Dračí doupě, výroba svíček, pletení náramků
přátelství a další. Večer nás pak čeká sázková kancelář LaKom a
zpívání v krčmě.

„MÁŠO, KOLIK TI JE?“ „12.“ „HM, TAK TO ASI BUDEŠ SENIOR.“ MAYKA K MÁŠE

