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Co bude dnes
dobrého?

Slymouš krade vodu! Pasování!

Krčma u Veselé Mileny nám
dnes nabídne vánočku, závin,
bílou kávu a čaj. K dopolední
svačině pokračuje jablko do
práce.
K obědu
si
pošmákneme na vepřovém
vývaru
s nudlemi
a
segedínském guláši s domácím
knedlíkem.
K odpolední
svačině
bude
loupák
s ochuceným mlékem. Večeři
obstará babyguláš s kakaem,
nebo rizoto. K druhé večeři
bude chléb s paštikou.

Jaké bylo počasí?

Začalo teplo. Dopoledne ještě
lehce oblačno, v průběhu
odpoledne dokonce spadlo asi
5 kapek, ale celkově se nám
teploty opět šplhají vzhůru.
Tedy směrem ke koupališti.

Bodový stav družin

1. I. Angličané
2. II. Poláci
3. IV. Wydro-Germáni
3. VI. Norsko
5. III. Francouzi
5. V. Irské Fidži a Suva

27
26
23
23
19
19

V jakém oddíle je Váš táborník
zjistíte na seznamu na webu SpT.

Vedení tábora:

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

Technický sektor:

Vedoucí TS: Labuš
Kuchař: Láďa, Pískle, Labuš
Zásobovač: Michal/Roman, Horal
Zdravotník: Žába, Verka

Vedoucí oddílů:

I.-Anglie: Sedma + Mat + Kosa
II.-Polsko: Bodlinka+Tarzan
+ Šimpo
III.-Francie: Tom-tom+ Lyška
+ Verka
IV.-Wydro-Germáni: Kübel
+ Kiki+Jezdec+Notka

V.-IFS: Pat + Chicquita
+Viki

VI.-Norsko: Vitalinea + Well
+ Bender

Služba a hlídka dne:
Dryft, Tuba, Kompost,
Zap-Zapík, Myš, Waku
4. oddíl
Huliman: Jezdec

Včerejší prasáci:
Tak už je tu
máme, ale H.
Fort
stále
čeká…
Vítězi jsou
letos Zejn a Jedlík

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 18

Boj o maniště! První fuskometovka! Propadák!
Popletení táborníci! Revoluční změna ve vydávání snídaně!

Přes veškerou zásobu vody, která se na nás během soboty snášela je potok v
tábořišti stále zcela vyschlý. Doufali jsme, že jako každý rok se po deštích nějaká
voda přece jen objeví, ale neobjevila se. K velkému údivu jsme ovšem zjistili, že
pod sousedním (Slymoušovým) táborem potok krásně zurčí. „To je ale nefér, že
oni potok mají a mi ne. Proč nám ho taky na chvíli nepůjčí?“ smutnil zklamaný
Hrášek. Kde se voda ztrácí je i pro nás záhadou, ale během následujících dní vše
zjistíme a zloděje vody potrestáme. Kromě vody, nám první dny chyběl i prostor
oblíbeného maniště. Tedy místo, kde probíhá každodenní ranní sběr božské many, kde obědváme
během válečného šílenství a hrajeme celou řadu her. Již loni jsme několik hodin bojovali s ostružinami, plevelem a dalším
hnusem, který se ovšem nedal a po roce vyrostl znovu v ještě větší síle. Do boje se vrhl Horal a s pomocí Tunelářů (z nich
jeden je již vedoucím) zpřístupnil značnou část maniště. Díky těmto hrdinům budeme moci dnešní ranní manu opět sbírat.
„Jsou to opravdový borci, já sám bych se do těch ostružin, pařezů a kopřiv neodvážil,“ chválil statečnou skupinku Hrášek.
Velkou změnu pro letošní tábor vymyslela Kuchyně. Pro rychlejší vydávání
snídaně vymyslela následující plán: každý oddíl bude mít na svém stole připraveny
mističky s cornflaky a oddílový vedoucí budou svým táborníkům nalévat mléko.
A jak se to osvědčilo? „Všichni z toho byly zmatení jak lesní včely, táborníci i
vedoucí!“ hodnotila báječnou novinku Lyška. Včera se
ukázalo několik drobných nedostatků ve vnímání našich
táborníků. Pampel v průběhu oddílového seznamování naprosto pomotala datum svého narození
(viz. hláška dne) a následně během přenášení zpráv Žalka a Carol zcela pozměnili smysl přenášené
informace. Po obdržení textu „Minotaurus je syn Dia“ rychle odeběhly směr tábor zprávu předat,
ovšem za chvilku byly zpět s dotazem: „Opravdu to bylo Minotaurus je z Indie?“. Ne nebylo tomu
tak. Kromě her na tříbení paměti jsme včera odehráli první fuskometovou bitvu. Ta dopadla
naprostou katastrofou. Úkolem družin bylo zlikvidovat nepřátelského císaře a špiona. Rychle
utvořené koalice však měly naprosto katastrofální taktiku a během dvou hodin „boů“ (zběsilého utíkání před kýmkoliv) se
nepodařilo zabít ani mouchu. „Oni furt chtějí fuskáčovku a nakonec se ani nevybíjejí, příště je nechám jenom běhat po lese!“,
durdil se programák Haše, který se alespoň díky tomu stal po letech zase komentátorem našich novin. „Budu se fakt snažit,
abych toho Hráška sesadil z trůnu.“. Večer proběhlo tradiční slavnostní pasování nováčků. Máme zde nové přezdívky typu:
Knedlíček a Ohníček, Tri-K.O. a Belze-Bub, nebo ke Ko-těti přibyla Kočka. Opravdu velmi rozmanité.

Vyrážíme zachraňovat Atlantidu!

Musíme získat loď! Minotaurus stále žije? Klíč na dně moře!
Pythagoras ráno vytáhl hrdiny z kójí, kam je včera večer ubytoval, a hned jim zadal první úkol. Musí přijít na
to, proč věštkyně předpověděla, že přestane fungovat magie, a zachránit Atlantidu. Na to budou potřebovat
loď. Pythagoras totiž na celé Atlantidě jedinou loď nemá. Používá portály, které ale fungují na magické bázi,
a když nebude magie, přestanou fungovat portály. Proto bude lepší cestovat lodí. Hrdinové dorazili k
místnímu loděstaviteli (údajně jedinému na celé Krétě). 2000 drachem však nikdo z nich nemá, proto jsme
nabídli protislužbu. Jeho syn, Jiros, se před pár měsíci vydal bojovat s Minotaurem, ale dodnes se nevrátil.
Pokud jeho syna najdeme, loděstavitel nám za odměnu loď rád postaví. Skupinka se tedy vydala zjistit osud Jirose. Když dorazili do
cíle, zjistili, že labyrint je uzamčen. Daedalus, který labyrint stavěl, složil kdysi magickou přísahu o tom, že nesmí mechanismus bez
krále Minose otevřít, a nesmí nikomu prozradit co s ním. Od místních jsme zjistili, že na výpravu za Minotaurem šel Jiros spolu s
dalšími dvěma odvážlivci, Kaelptem a Acastem. Acastus po požitku v labyrintu zešílel, ale byl schopný nám vysvětlit, že pro vstup do
labyrintu potřebujeme magický klíč, který má Kaelptus. Ten teď vede místní skupinku banditů. Také nám sdělil, že loděstavitelův syn
Jiros Minotaura zabil. Nicméně, se ukázalo, že kdo Minotaura zabije, sám se jím stane. Příběhy o tom, že Minotaura porazil Thesseus
musely být falešné. Achilles s Kateřinou zaveleli, a hrdinové se vydali za Kaelptusem. Když jsme jej našli, a porazili jeho skupinku
nohsledů, zjistili jsme, že klíč hodil na dno moře. Jediné co zbývá, je zítra ráno kontaktovat Poseidona a doufat, že nám pomůže.

Díky za dobroty!

Jsme rádi, že se jako každý rok
můžeme opakovat a poděkovat
rodičům, kteří nás opět zásobovali
dobrotami všeho druhu. Opravdu
moc a moc děkujeme za přebytky ze
zahrádek, sladkosti, slanosti, pitivo,
zeleninu i Ovoce do práce! Vše rádi
spotřebujeme.

Klikař Tuba!

Zajímavý krok vyzkoušel během
včerejší svačiny Tuba. Poté, co ukradl
(a nakousl) rohlík před zazněním
jídelního zvonečku si dal nejprve 10
kliků a následně vyhandloval dřívější
vydání svého rohlíku za dalších 30
kliků. Pokud se toto řešení osvědčí,
tak možná někteří táborníci nebudou
muset stát frontu na jídlo…

Láska, sex a něžnosti
Co žhavého nám přinesl další
táborový den? Nováčci se již
rozkoukali a mnozí z nich se již stihli i zakoukat. Taková Linka
zůstávala celý den v patách Ban-ána. Bubba a Snake dnes celou hru
na špióny strávili ve křoví, a to i přesto, že to bylo přísně zakázané.
„Ale vždyť my jsme se tam schovávali před bombou,“ vymlouvala
se Bubba a Snejka tím velmi urazila. Během polední pauzy jsme byly naším
nejmenovaným tajným informátorem upozorněni na trio Blesk, Pampel a Ptáče. „Já
jsem teda nechtěl moc poslouchat, o čem se baví, ale zaslechl jsem, jak se je Blesk
snaží zaujmout vyprávěním o svém údajném kuchařském umění,“ doplnil detaily
informátor Džej. Mayka dnes celý den místo služby hladila Zejna ve vlasech a údajně
se společně i domlouvali na pozdější návštěvě ve stanu. Jedlík nespustil oči z TscheeTschy. V odpoledních hodinách bylo ve stanu číslo 13 napočítáno 14 kluků. „A to už
4 odešli,“ chlubila se svým úlovkem pyšná Miš. Odpolední bitvu trávili bok po boku
také Kaj a Ko-tě, Ronja a Ken-tus, či Palma, Smajlík a Perlák.

Čeká nás

Dopoledne bude první vyzívání oddílů, následovat bude hra minotauří mor. Odpoledne
bude oddílové volno na dovymyšlení pokřiků, vlajek, a zaplavání si na koupálku. Po
svačině se vrhneme na stavbu lodí, a večer proběhne sázková kancelář LaKom.

NARODILA JSEM SE V PROSINCI. PŘESNĚ OSMÉHO SRPNA“ (PAMPEL)

