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Anglie, Anglie všechny vás dobije!

SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Raut! Žádní prasáci! Rozstřel dovedností!
Dražba! Triskoška! Vládnou nám holky!

Ke snídani nám Krčma u Veselé
Mileny nabídne čistě netradičně
vánočku, makovec a čaj (jako
každý sudý den), na cestu děti
dostanou čurabelku Marilku.
Oběd a večeři již budete
servírovat Vy! Ale pozor, až na
Skilera, Srnu a Bendera, kteří si
objednali k zítřejší večeři lečo,
jsme jim za Vás slíbili nudle
s mákem. Tak hodně štěstí.
P.S. neděle je lichý den, tudíž
nám je nerozmazlete a připravte
jim kornflejky (z Kauflandu)
s mlékem. Děkujeme La&La.

Jaké bylo počasí?

Poslední
den
zalívalo
Tallhoferův Dol slunce Slunce.
Jen pár mráčků na modré obloze
slibovalo zítřejší slzavé údolí.

Bodový stav družin

Včerejší budíček byl opět posunut. Opět před půl desátou nebyla venku ani
noha. „Ten tábor už není to, co býval! Já bych je budil každý den v osm“,
durdil se po ránu Error. Pátek jsme začali tradičním, dvojnásob bodovaným,
rozstřelem, který se tentokrát nesl v duchu táborových dovedností, které se
táborníci učili už od prvního dne. Tedy většina z nich, třeba takoví Oxroni,
nebo Francmágové tomu nijak extra neholdovali. „Jo, to Oxroni říkali, že si
toho, že je to bodovaný nějak nevšimli a Francmágům to je prý absolutně
jedno...“ vysvětloval Haše. Rozstřel nakonec vyhrálo společenství TR, Anglie byla třetí. A každý začal rychle počítat
bodový rozdíl. Rozstřel by, ani kdyby byla Anglie poslední, nic moc nerozhodl, ale dovednosti dokázaly s body pohnout mnohem více.
Po splnění všech dovedností by Společenství Temných Rytířů mohlo Anglii porazit. Error obcházel všechny táborníky 5. oddílu a nutil
je do plnění dovedností. „Moje Polsko vyhrát nemusí, hlavně když nevyhraje Anglie“, kul pikle Error. Ovšem marně! Kiki začala
organizovat dražbu a už bylo pro 5. oddíl pozdě. Dražba se tradičně protáhla na několik hodin a zejména plyšáky od Wydry trhaly
dražební rekordy. „Složilo se nás na něj 6 a dali jsme dohromady pět a půl tisíce Tallhoferových dolárů“, radoval se vítěz poslední
položky dražby Horal. Jak si jednoho plyšáka rozdělí mezi sebou, už neřekl. Páteční oběd máme již mnoho let formou velkolepého
rautu a nebylo tomu jinak ani včera. Stoly se prohýbaly pod tíhou kuřátek, párečků, srních koulí, sýrů, sekané, salátků a mnoha dalšího.
Během dne vedoucí trávili desítky minut podepisováním stovky účastenských fotografií. A vše už směřovalo k dlouho očekávanému
finále. Tradičně se dlouho napínalo a nejprve se vyhlašovalo „něco jiného“. Na slavnostním nástupu tradičně vyhlašujeme největší
prasáky, ale tento rok to opravdu nešlo. Nejhorší bodový průměr stanů byl 7, tedy jsme nikoho nevyhlásili. Byť Piko, Leo a H. Fort
k tomu nebyli daleko. Opravdu to bylo velmi nezvyklé. Hned tři stany získaly 129 bodů ze 130 možných! Gratulujeme Adel s Mauglee,
Tatře a Suri, Mayce a Endi. „To fakt nechápu, jak to dokázali, já každý den uplácel vedoucí při bodování, ale ani to mi k vítězství
nepomohlo“, nevěřícně kroutil hlavou Horal. Vzhledem k nepoměru kluků a holek na letošním táboře se dalo čekat, že nejlepšími
táborníky oddílů budou ženy. A opravdu. Mezi Adel, Žalku, Kosu, Tatru a Lyšku se dostal pouze Šinty. Velkých ovací se dočkali také
všichni vedoucí, zdravotnice Žába, celá Kuchyně LaPíLa, Komár a Haše. Déle už jsme táborníky napínat nemohli. Po spodních
pozicích všichni napjatě očekávali, jak dopadl souboj mezi Anglií a IFS. O pouhý jediný bod!!
Vyhrála ANGLIE! Po dlouhých letech. „Konečně už
nám prckové rostou, jsme několik let pohromadě a teď
budeme vládnout všem!“, podařilo se nám dostat
z křepčícího Hafíka. Večer Mat zorganizoval
závěrečnou Triskošku a tancoval skoro celý tábor. Místo původních 11, kdy měla být večerka,
se končilo až dlouho po půlnoci. Ukončili jsme písničkou „můj milý sloupečku“, což už je tradicí šestým rokem.

Kuchyňské okénko! Nebo garáž?!?

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

208

2. V. Společenství TR

207

3. II. Rudí vlci

193

(IFS)

(Polsko)

4. IV. Zbloudilá legie

183

5. VI. Oxroni

159

6. III. Francmágové

115

(Germáni)
(Norsko)
(Francie)

Kuchyňské okénko má asi metr na metr a je to jediný otvor, který spojuje naši betonovou kobku s táborovým světem. (Ta kobka má
dvaapůl metru na dvaapůl metru, je to bývalá vodárna a je napěchována nerezem. Obřím sporákem, plynovou stoličkou a nově
konvektomatem Miladou. Všechny ty hračky vydávají teplo. Takže je nezbytné se zdržovat u okénka, na kterém jsou dva nepříliš účinné
větráky.)Takže zpět: z okénka teda pozorujeme věci, co se dějí kolem. (Pokud není zakryté slunečníkem, aby do kobky nepražilo slunce
Slunce, jehož světlo se navíc odráží od nerezových povrchů a oslňuje Láďu. Ta za okénkem vaří. A všichni se jí ptají na recepty na ta
báječná jídla, která ovšem vaří Labouche. Mlčíme, ale poslední den můžeme leccos prozradit. Tedy: báječná chuť fazolkové polévky
byla způsobena přidáním omáčky z kuřátka na paprice z předešlého dne. Byla smetanová a dodala polévce báječnou chuť. Naše okénko
funguje i jako informační centrum: „kde je Komár, kde je smetáček, kde je kdokoli a cokoli… atd.“ Dále je možno se zde doslechnouti
různé zaručené informace, které nikomu neříkáme, neb si je nepamatujeme. A to nejen z tábora, ale i drby o rodičích a jejich pletkách a
majetkových poměrech. V naší nové rubrice Vám budeme pravidelně přinášet Info o tom, jak si vedou Vaše děti v kuchyni. Třeba
taková Ankí poprvé držela v ruce škrabku na brambory, L´Pík prvně loupala vajíčka, Srna zkonstatoval, že v kuchyni je dřina a Bolt se
bude raději učit, aby nemusel mýt nádobí. Více za rok, letos už jsme opravdu odvaření. Jinak tu vaří Labouche, Pískle a Láďa nikoliv
Milena. Loučí se s Vámi LaPíLa.

Konec tábora se blíží!

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. turnus

Včerejší prasáci:

Zůstal nám
H. Fort.

pouze

jediný

Konec tábora je v sobotu 10.8.2019
v 10:00. Prosíme všechny rodiče, aby
nejezdili před devátou hodinou, abychom
mohli v klidu vypravit všechny táborníky,
kteří jedou busem. Dále prosíme
všechny, kteří by měli nějaké změny
oproti přihlášce, aby upřesnili odjezd
dětí
na:
perejane@sptlomnice.cz.
Doufáme, že autobus nenabere během
cesty příliš velké zpoždění, ale i tak Vás
prosíme o trpělivost.

Láska, sex a něžnosti
Hned z rána se nám začaly vyjasňovat nové páry. Během
rozstřelu se drželi za ruce Jedlík s Mauglee. Lyška přišla s kytkou
v ruce z rande s Driftem. Nejvíce novinek však máme z poslední
triskošky. Dnes se na skok zastavil Pilař (loňský praktikant) a
ihned se o něho strhla rvačka. Anna se nemohla rozhodnout mezi bratry Hafíkem a
Šašanem. Jak to dopadlo zatím nevíme, uvidíme ráno… Pampel se rozhodovala mezi
Zejnem a Jedlíkem, ale pak raději objímala sloupeček. “U toho sloupečku jí to fakt
sekne nejvíc“ se zalíbením konstatoval Hafík, zatímco Ržízek plakat v koutě. Kiki je
teď momentálně ve sprše s Horalem, kterého vyměnila za Jezdce. Buchta definitivně
vyměnil Locyku za L´Píka, se kterou proploužil celou noc. Locyka pak brečela ve stanu
na rameni Banánovi. Miki pozvala na ploužák Spíďu a Tweety Bettyho. Spíďa odmítl
tanec a šel raději spát, Betty obstál se ctí. Miš se během tance líbala se Šimpem (video
zašleme na vyžádání) a ještě před večerkou odešli na Maniště do tmy. Notka postupně
vystřídala celé Nučice. Přes Zejna, Hafíka a Snejka se dostala až k Jedlíkovi. Komár
neúnavně vše sledoval. Ajs-ice odkopla v polovině ploužáku Jezdce, který si šel dát
raději řízek. Holt, hlad je hlad. Cestou ale narazil na Láďu a po zbytek triskošky se
ploužil po parketu s ní. Holt na starém kole se nejlépe jezdí. A to je vše
přátelé….tádydádydá…

Čeká nás

Celé brzké ráno se bude uklízet, balit a hledat… srdceryvné loučení táborníků, budíček
je již v 7, kdy normálně ještě spíme a hurá domů… Nezapomeňte si dnes (případně
zítra) zapnout večer Zprávičky na ČT D, kde bude reportáž z našeho tábora!

„DĚKUJI VÁM VŠEM! BLUR!“ (KOMÁR)

