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Atlantida
2. SRPNA 2022 – UTHER-Ý
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Střecha v plamenech! Vyzývání!

Krčma u Veselé Mileny nám
dnes nabídne Labušův mix,
čajík, chléb s máslem a
turistickým salámkem, který
byl zrovna v Kauflandu v akci.
K dopolední svačině se budou
krájet melouchy. K obědu
bude krémová květáková
polévka, vřetena s boloňskou
omáčkou. Odpolední svačina
bude složená z rohlíku a
ovocného jogurtu. K večeři
bude buď rohlík s nutelou
nebo zeleninový salátek. Jako
druhá večeře bude CKD.

Jaké bylo počasí?

Úplně pohodové. Teploty
příjemné na hry v lese, většinu
dne polojasno a mraky mizely
až se soumrakem. Večer se
opět dala krásně pozorovat
hvězdná obloha.

Bodový stav družin
1. I. Angličané
2. II. Poláci
2. IV. Wydro-Germáni
4. VI. Norsko
5. V. Irské Fidži a Suva
6. III. Francouzi

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 18

49
43
43
42
37
32

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

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:
Pampel, Bugs-Bunny, Králík,
Ankí, Pan-dá, Máta
5. oddíl
Huliman: Chicquita

Včerejší prasáci:

Kupodivu
se
včera
neurodilo… budeme muset
čekat na další úspěšný den…

Poprvé v nemocnici! Jednota je stále stejná!
Nové šátky za studena! Velká sázková kancelář LaKom!

Bylo někdy po desáté dopolední, když zoufalý Pískle přiběhl, že nad koupelnou hoří střecha. Po prozkoumání terénu bylo
zjištěno, že se zpod střechy valí hustý a velmi smrdutý dým. Vzápětí nás uklidnilo, že dým je patrně součástí scénky
s Minotaurem. Ale nebylo tomu tak. Dým se valil dál. Stejně jako hasiči v Hřensku, jsme i my vytáhli naši hadici a začali
střechu skrápět mocným proudem vody. Hašení ani po půl hodině nebylo účinné, protože
v koupelně táborníci batikovali šátky a brali nám vodu. „Co jé? Prší mi na hlavu i pod střechou“,
rozčiloval se zmáčený Zvýře. Nezbylo než rozebrat střechu a hledat ohnisko požáru. Našli jsme
dvě velká ohořelá vosí hnízda bez osádky, ale ta ohniskem požáru nebyla. Ukázalo se, že doutná
nehořlavé těsnění komínu. Šťastní z tohoto zjištění jsme komín rozebrali. Bez takového komínu
ovšem kamna nehoří. Nehoří-li kamna – není ani teplá voda. Není-li teplá voda – máme problém. A tak požár způsobil
energetickou krizi. V kuchyni se nahromadily hromady nádobí a v tábořišti špinavé děti, které se nemohly vysprchovat. Ledva
jsme zadělali na segedínský guláš, zjistili jsme, že nemáme dostatek zelí. Spásu jsme hledali v místní Jednotě, neboli ve
skanzenu socialismu. Nejprve nás prodavačka několik minut ignorovala, poté neuměla přijímat platební karty, rozlišovat
koblihy (čokoládové nejsou stejné jako jahodové), uplatňovat stravenky a usmívat se. Největší problém však nastal ve chvíli,
kdy zákazník před námi požádal o krájený salám. Krájení salámu zabralo dalších třicet minut. Sotva jsme se tak se zelím stihli
vrátit a včas ho vrazit do segedínského guláše. Po mnoha letech se v programu obnovilo Vyzývání.
Tedy jedna družina vyzve všechny ostatní v disciplíně, kterou sama vymyslí. Letos vyzývá vždy aktuálně
poslední družina, která má také dvojnásobný zisk bodů. „Vymysleli jsme to proto, aby nebyl tak velký
bodový rozdíl mezi oddíly“, vysvětloval novinku Haše. Úplně se to však nepovedlo. Na posledním
místě byli společně Francie a IFS, kteří se shodli na souboji v přelézání lana.
K velkému překvapení však Francie skončila poslední a IFS hned před ní. Tudíž je
příliš netěšilo to, že berou dvojnásobek bodů. Uvidíme, jestli se dnes dopoledne Francii zadaří lépe. Jako
každý rok jsme na začátku tábora batikovali šátky v oddílových barvách. Letos ovšem s velkým upgradem!
Již šátky v barvě nevyváříme, ale batikujeme za studena! Barva se pouze v tubě rozmíchá a následně nalije na
zavázané šátky. Díky tomu se celý proces výrazně zrychlil a nemuseli jsme hodiny stát v kuchyni a vařit
jednu barvu za druhou. Loni jsme tam byli až ke konci tábora, letos hned třetí den! V Chrudimské
nemocnici. A opět to byl úraz u dřeva. Sice nad neschopným táborníkem, neboli Bleskem, může stát
hromada vedoucích, ale stejně nešikovné maso musí dolů! Loni se do ruky sekl Zejn, letos se do ruky
pilou řízl Blesk. „Ale jsem lepší, Zejn měl jen dva stehy, já mám tři!“, holedbal se neschopák po návratu
z nemocnice. Tak kdo bude další? Večer jsme se vrhli do víru hazardu a spustili oblíbenou a léty
prověřenou sázkovou kancelář LaKom, tentokráte v podání SimpTom. A v čem se sázelo? Trio Jedlík,
Kentus a Tuba soutěžilo v konzumaci extra pálivé čínské polévky. Tuba vzdal po pár lžičkách, ovšem
mezi Jedlíkem a Kompostem to bylo doslova o každou nudli! K velkému nadšení sázejících o tři nudle
vyhrál Jedlík. Horší sázka potkala Narmen. Ta se stala hrdinkou dne a nechala se polít škopíkem po
růžové kaši. „Je to fakt borka, já bych si k tomu humusu ani nečuchnul!“, chválil neohroženou Narmen Hrášek.

Poseidon se přátelí s Pyhtagorem!!

Máme klíč! Minotaurus Jiros poražen! Pomohli jsme postavit loď!!

Hned ráno se naši hrdinové vydali kontaktovat Poseidona na břeh moře - Achilles pokleknul, nakreslil do písku symboly
Poseidonovy moci a prosil ho, aby se zjevil. Poseidon však nikde. Prosil znova, přikreslil do písku další symboly, ale
Poseidon se stále neukázal. Když už to hrdinové chtěli vzdát, Poseidon vynořil z moře a tázal se, proč ho volají. Na
žádost, že potřebují klíč od labyrintu, jim nechtěl vyhovět. Až když zmínili, že spolupracují s Pythagorem, protože ten je
jeho dobrým přítelem, jehož monumentální dílo - Atlantida - je dle něj dílem génia. Nakonec nám řekl, že ho stačilo
zavolat a rovnou říct že jsme od Pythagora. S těmito slovy jim předal klíč a zmizel. Hrdinové se tedy vydali k Labyrintu a
dostali se dovnitř. Naštěstí Daedalos Labyrint stavěl, a tak věděl kudy jít a bezpečně dovedl ostatní hrdiny až k
Minotaurovi. Achilles připomněl, že Minotaura nesmí nikdo zabít, a pro jistotu ani zranit, načež Kateřina vytáhla lano, že
můžeme Minotaura svázat. Boj, dalo-li by se to tak nazvat, byl dlouhý, ale nakonec byl Minotaurus Jiros poražen, svázán a odveden k jeho otci,
kterému bylo vysvětleno, že jeho syna musí odvézt lodí k Pythagorovi, který by mohl být schopen kletbu zvrátit, ale bude na to potřeba ta loď.
Loď nakonec loděstavitel dá hrdinům zadarmo, ale budou mu muset pomoct loď postavit.

První božská mana!

Po generální debordelizaci maniště
jsme se mohli včera vydat na první
sběr božské many. Sice se tráva úplně
neztratila, ale již jsme se mohli po
prostoru pohybovat bez ohrožení
neviditelných pařezů a množství
ostružin. Uvidíme, jak moc prostor
vyšlapeme za další dva týdny.

Generální úklid!

Včerejší
služba
zažila velký dril.
Kuchyně
se
rozhodla,
že
proběhne generální
úklid blízkých prostor. A děly se věci
nevídané! Podlaha se drhla nožíkem,
latě hadrem a všude smrdělo savo.
Tak snad nám to pár dní vydrží.

Láska, sex a něžnosti
S dalším novým dnem se nám objevují nové i stálé
páry. L‘pík tráví až podezřele moc času s Leem,
dokonce spolu chodí i na nákup. Z řad mladých
táborníků, přesněji od Koczky se nám doneslo, že Ještěrka (její sestra) těší svou
přítomností Buchtu. „Vždyť ona je víc u něho ve stanu, než se mnou!“ Perlák udělal
první krok ve vztahu s Endi. Dle našeho zdroje si vedle ní sedl během oběda. Fredee si stěžoval, že mu již strašně chybí strašilka a nemůže se dočkat až ji konečně
uvidí, „Doufám, že zítra už přijede“, opakoval tak dlouho, že už se ani my nemůžeme
dočkat. Nejen mezi táborníky to pořádně jiskří. Třeba takový Tom-Tom se během
dopoledne na několik hodin vypařil. Když se pak vrátil, prořekl se, že měl schůzku
s někým velmi důležitým z jeho táborové minulosti. S kým? To jsme se bohužel
nedozvěděli, ale slibujeme, že po tom budeme v následujících dnech pátrat.

Čeká nás

Ráno, po maně, bude opět vyzývání, které letos bude pravidelně každý den
(bude-li to možné), následované oddílovým volnem. Odpoledne
ztroskotáme na ostrově Amazonek, na kterém si budeme muset loď opravit,
zatímco budeme odrážet útoky pirátů. A večer se vrhne do akce DJ Mat!

„TROCHU DRASTICKÝ ZAPÁLIT SI STŘECHU ABYCHOM SE ZBAVILI VOS!“ (SEDMA)

