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Blesk ničitel II.! Tuneláři makaj!

SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám ke
snídani naservíruje makový,
tvarohový,
ořechový
a
čokoládový závin, vánočku,
bílou kávu a čajík. Nebo chléb
s máslem a sýrem. K dopolední
svačině budou okurky s
čurabelkou. Oběd bude tradiční
Petrachtační, tedy co si kdo
uvaří... Ke svačince bude kromě
další čurabelky tatranky i chlebík
s májkou. Večer nás bude čekat
vydatný segedínský gulášek
s domácím knedlíčkem.

Jaké bylo počasí?

Není to tak hrozné. Sice pršelo
celou noc a také ráno se na nás
déšť snášel, ale nebylo to nic
hrozivého. Tradičně pršelo
během nástupu (dokonce obou),
ale přes den jsme se větších
úhrnů srážek nedočkali. Snad
nám to vydrží i na další dny.

Bodový stav družin

1. I. Angličané
2. III. Francouzi
3. II. Poláci
4. IV. Wydro-Germáni
5. V. Irské Fidži a Suva
6. VI. Norsko
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V jakém oddíle je Váš táborník zjistíte na
seznamu, který stáhnete na stránkách SpT.

Vedení tábora:

Hl. vedoucí: Komár :-)
Progr. vedoucí: Haše+ Error
Zást. pro TS: Labuš

Zrakvené děti! Táborníci nechtějí rum! My jo!
Anglie nám roste přes hlavu! Buchtičky pryč! Bitka v Norsku!
Pakliže ve středu Blesk zničil bránu, která střeží vstup do tábořiště, tak
ve čtvrtek si vyšlápl rovnou na pivní lavici uprostřed Krčmy. „Já
oplavdu nevím, co tam dělal. Sledoval jsem ztláty a nálezy, najednou se
ozvala rána a Blesk byl pryč!“, popisoval případ raubíře Bleska
táborový komentátor Hrášek. Jak to Blesk provedl, nevíme, ode dneška
už bude sedět jen na bukovém špalku. Skupinka tunelářů, která přišla během středečního sázení o své
úspory, se snaží zahojit, jak to jen jde. Pod dohledem přísného dozorce Horala se skupinka dělníků ve
veškerém osobním volnu věnuje tvrdé fyzické práci. Sekají a štípou dříví, zametají, debordelizují, zkrátka
makají jak barevní (tedy vyváženě asi spíše afroameričtí). Samotný původce Čiquita, vůdce gangu, údajně
přišel o celých 900 TDA! Zjištění, že v buchtičkách se šodó má být rum
vyvolalo zděšení u mnohých táborníků. „Já jsem se na ty buchtičky docela
těšil, ale když je v nich rum, tak si je asi radši nedám“, prozradil Kaj, který tak
byl celý den o hladu. Zato my si dáme šodó s rumem klidně i bez šodó!
Mimochodem o buchtičky byl takový zájem, že poprvé v dějinách táborů SpT zcela zmizely během
jednoho dne. „A to jsme jich měli 10 kilo, oproti loňským 8. To jsme je jedli ještě třetí den, kdy byly už tvrdý a plesnivý – ale to tam
fakt nepiš!“, podivoval se šéfkuchař Labuš. „Když mě přišly letos takový měkoučký. Jinak byly vždycky
odpoledne takový tvrdý!“, prozradila možné tajemství úspěchu Kiki. O kuchyni se pochvalně
vyjádřil i Ken-tus s tím, že „máma tak dobrý nákyp neumí! Ale to Labuši prosím nedávej do
novin!“. No Labuš to tam nedal, ale i tak zdraví na dálku Humusačku. Zejména dopolední hra
Císař a špion se ukázala jako totálně likvidační! Během předlouhého hodinu a půl trvajícího
pobíhání po lese si jeden (až dva) kotník(y) poranily postupně Suri, Tschee-Tscha, Zejn, H. Fort,
Waku, Brojlík a Leo. „Jsou to stejně simulanti, nevěřím jim ani slovo!“, prohlásil na adresu
kotníkářů Blesk. Ovšem jak se říká „karma je zdarma“ i na něj došlo. Jen pár minut poté se sám rozsekal o pařez, co
odneslo jeho pravé koleno. Koleno, ale tentokráte levé si na dvakrát vykloubila i Pampel. A aby srandy nebylo málo, tak k Žábě na
marodky byly přineseny i téměř nedýchající Ptáče, Strašilka, Ronja a Plameňák. To že La-Syčka sebou málem sekla při nástupu, díky
pokleslému tlaku, je už jen malá drobnost. Všichni simulanti se ovšem na
marodce příliš neohřáli a díky středověké (ale osvědčené) léčbě všichni rychle
vyběhli ven a pokračovali ve hře. Zcela rozdílné nálady panují v družinách, které
se čím dál tím víc bodově vzdalují. Zatímco v Norsku se málem strkla bitka
mezi Soptíkem a L´Píkem o to, kdo bude během předtančení stát více vpředu,
tak Anglie řeší zcela jiné problémy. „Oni si už normálně řídí nás! Na nástupu jsme si normálně stoupli, ale celý oddíl nás seřval, že
stojíme blbě! Tak jsme je museli poslechnout!“, stěžovala si u hlavního vedoucího nebohá Sedma. No jak jste si je vychovali…

Modré stromy vysílají blokující vlny?!?
Arianne knihovnicí! A Ulf syn Olfův dřevorubcem?!

Vedoucí oddílů:

I.-Anglie: Sedma + Mat + Kosa
II.-Polsko: Bodlinka+Tarzan
+ Šimpo
III.-Francie: Tom-tom+ Lyška
+ Verka
IV.-Wydro-Germáni: Kübel
+ Kiki + Jezdec
V.-IFS: Pat+Kecal+Viki
VI.-Norsko: Vitalinea + Well
+ Bender

Služba a hlídka dne:
4. oddíl – Wydro-Germáni
Huliman: Jezdec
Adél, Žalka, Králík, Endi,
Notka, Šinty, Winetů

Včerejší prasáci:

Konečně máme o čem psát!
Ráno jsme našli Snejka+Dryfta,
Šašana+H. Forta a Shutříka+Leo
+Mátu+Džeje

Večerní prasáci

Ržízek+Ban-Án, Koseek+Karbit
Tuba+Čiquita, Blesk+Zapík, Kaj
+Dýno-Dýno, Anna+Ještěr-ka,
Buchta+Buřt,
Winetů+Waku,
L´Pík, Ajs-Ice+Narman, Shutřík
+Leo+Máta+Džej, Spíďa+Betty
+Zvýře+Brojlík

Večerní superprasáci
Myky+Twíty, Mayka+Endi

Ulf syn Olfův, Nivellen a Elgur se včera vydali na cestu směrem, kterým Elgurův elixír ukazuje, aby našli orka,
který stojí za příchodem všech ostatních a působí problém za problémem. Družina se ale ztratila uprostřed
hlubokého lesa, když alchymistova magie přestala fungovat. Elgur chvíli dumal co dál, a pak si uvědomil, že
mu kouzla nefungují, kvůli tomu, že se v okolí nachází modré stromy. Nivellen tedy nařídil jejich posekání, aby
mohla skupinka pokračovat v cestě. Ulf syn Olfův pak popadl svou obouruční sekeru a začal sekat do prvního
stromu, na který narazil. Bylo ale opravdu potřeba posekat specificky modré stromy, na vysekání celého lesa
nebyl samozřejmě čas. Elgur pak vymyslel lektvar, který mu umožní vystopovat rušivé modré stromy
v nejbližším okolí, pomocí vln, které takové stromy údajně vysílají. Hrdinové se tedy vydali najít modré stromy,
aby mohli najít orka. V průběhu celého dne Arianne trénovala s Wellariou a Noanou Kers. Arianne byla zvolena na cestu knihovnice řádu,
kromě základního tréninku před sebou má ještě roky studia, to ale bude muset počkat, dokud nevyřešíme zřejmě nadcházející krizi.

Zrada v bodování stanů!

Každý rok na to táborníky upozorňujeme a každý
rok k tomu nakonec dojde. Stejně jako letos!
Večerní Nástup již
takřka finišoval, ovšem
místo tradičního „Blur!“
se ozvalo „k bodování
stanů
rozchod!“.
Zděšení
v očích
táborníků bylo zcela
zjevné. A oprávněné.
Tam, kde ráno čekají
vzorné stany (případně úplatky), se najednou
objevil nečekaný humus. „To je náš koš, my ho
vždycky ráno vysypeme!“, hájily Twíty a Myky
odpadky uprostřed stanu. Neuhájily! Jejich stan byl
částečně
vyklizen
a
obě
SuperPrasačky se vrhly do úklidu.
Podobně dopadl i stan Endi
s Maykou, na které si vyšlápl
ukrutný Jezdec. Kupodivu jsme se
dočkali i jednoho sluníčka! Stan
číslo 2 si drží svůj standard přes celý den. „Komáre
tos ale fakt nemusel dělat!“, kabonila se Žalka,
která ještě v rychlosti stačila hodit vlastní odpadky
do vedlejšího stanu. No nemusel, ale už se stalo.

Láska, sex a něžnosti
Plyš se během dne najednou ztratila. Po více než půl hodině
hledání ji pak vyděšený Tarzan nalezl u Norska. Na koho si
brousí zuby, se pokusíme zjistit. Ale hádáme, že to bude
buďto Leo, nebo Winetů. Dyno-Dýno se půl dne pokoušel přiblížit k Ankí. Ta
mu ovšem utekla za Fre-deem. Tuba během poledního klidu neustále chodil za
Tschee-tschou a volal na ni „čičí“. „Kočka to je, to je fakt!“, souhlasil s Tubou
Waku. L´Pík prohlásila, že miluje Tom-toma. Toho ovšem večer ukládala vedle
lahvinky rumu Lyška. Kaj pozval Pinkí na ples, která si ještě vzala čas na
rozmyšlenou. Notka žárlí na Endi, která se celou hru schovávala se ZapZapíkem na stromě. „Schinti a Ptáče se milují, ale ještě o tom neví!“, sdělila
nám pod příslibem mlčení nejmenovaná tábornice, která není kečup,
ale…Lemík a Žalka bojují o přízeň Zejna, ten ovšem stále váhá mezi Maykou a
Pampel. Oproti tomu Blesk už má jasno a chce celý Ples protančit jen s BugsBunny a Béďou. Fialka a Včelka během usínání probírali přednosti Bettyho,
Zvýřete a Spídi. Štěně s Karmou se rozhodli vykoupit lízátka z táborového
bufetu. Údajně proto, aby je pak mohli přeprodávat H. Fortovi a Perlákovi.

Čeká nás

Dnes se vydáme na Petrachtaci po jednotlivých oddílech. Každý na jinou
lokaci. Anglie půjde na Pravěkou stezku Stolany, Polsko na Lesní tělocvičnu,
Francie to zakempí pod Rabštejnkem, Wydro-Germáni se vydají na Báru, IFS
na Chlum a Norsko na horní Rabštejnek. Každý si uvaří vlastní oběd a sepíše
vyprávění z výletu. Jídlo i příběh večer vyhodnotíme a den zakončíme
slavnostním Táborákem. Zde proběhne tradiční stisk a vyprávění o sestrách
Tallhoferových.

„KOSA ZMIZELA U NOTKY VE STANU – A UŽ NEVYŠLA!“ (KIKI)

