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Atlantida
3. SRPNA 2022 – STŘEDA
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Konečně všichni! Triskoška!

Krčma u Veselé Mileny nám
dnes nabídne závin makový,
čokoládový
a
tvarohový,
vánočku, čaj a bílou krávu.
K dopolední svačině budou
jablka.
K obědu
si
pošmákneme na krupicové
polévce s vejcem a jako druhé
nás čeká vepřové masíčko
s mrkví a brambůrkem (pro
Notku bude zítra bezmrkvá
dieta). Odpoledne pojíme ke
svačině rohlík s máslem a
večer opečeme špekově na
Öhníčkovi.

Jaké bylo počasí?

Celý den slunečno, teplo,
místo dokonce až horko.
Teploty se již pomalu blíží
k tropické třicítce a my stále a
více postrádáme náš potůček.

Bodový stav družin

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

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 18

65
62
56
51
50
47

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:
Jedlík, Lajka, Tri-k.o, Snejk,
Ko-tě, Vitaci-týna
6. oddíl - Norsko
Huliman: Well

Včerejší prasáci:

Z táborníků opět nikdo. Je to
neuvěřitelné, ale ani klasicky
brutální komando Lyška,
Verka, Tom-tom nenašlo ani
jednoho. Museli jsme proto
sáhnout k drobnému podrazu
a vyrazit bodovat Kuchyni.
Tolik po snídani neumytých
misek, všude rozložený česnek
– dokonce jedna slupka od něj
i na zemi! K tomu nedopitá
káva a neutřené nádobí
v odkapávači. A jako vrchol
papírek od žvýkaček pod
kuchyňským oknem! Fuj!

Další marodi! Romantika pod širákem! Nebo ne?
První klíšťata! Máme přece prázdniny! Děti nám zdrhají!

Trvalo to letos celé čtyři dny, ale konečně dorazili poslední účastníci. Anglie se
dočkala Kosy, která se doma zdržela s Covidem a Norsko přivítalo Vitalineu.
Ta spolu se Strašilkou musela počkat, až bude Elza uschopněná po spálové
angíně. Naštěstí vše dopadlo dobře a během včerejšího dne jsme již měli
všechny vedoucí a táborníky. Po včerejším výletu do nemocnice s Bleskem
jsme doufali, že je to poprvé a naposled. Nebylo! Notka (jeho sestra) se rozhodla, že nebude
stát dlouho stranou. Ještě před budíčkem si vynutila odjezd k doktorovi a nehnula se od něj
bez antibiotických kapek na zánět středního ucha. „Ještě, že tu Hrodkovi nemají víc sourozenců. To
bych neměla čas na nikoho jiného“, povzdychla si z dvou marodů zcela znavená Žába. A to ještě
netušila, co jí dál čeká. Zaútočila na nás první klíšťata. Prvním úlovkem byl
Tarzan, kterému se klíště zakouslo do slabin. „Díky Bohu, že to nebylo o pár
centimetrů vedle, to bych k tomu klíštěti Žábu nepustila.“ oddechla si vše
bedlivě pozorující Bodlinka. Další klíště si myslelo, že pod prstýnkem Anny
bude zcela v bezpečí. To ale neznalo naší Žábu, která má na podobné skrýše
čuch. První spaní pod širákem mělo velmi romantický nádech. Kromě klasických
spících dvojic, trojic až šestic se ve stanech Mauglee a Ádel, Bédi a Tschee-Tschy a Majky a Endi objevili
klasické záchodové smrdící náplně v podobě kytiček. Původně si tábornice mysleli, že se jedná o tajné ctitele, kteří jim tím
vyznávají přízeň. Pravda byla ovšem o dost horší. V noci se do jejich stanů vypravili Kiki a Chicquita
s jedním jediným cílem, a to znemožnit jim získat plný počet při bodování stanů. Záškodníci ovšem
neuspěli. Všechny stany byly deratizovány a holky obdržely tradiční
sluníčka. „To bych do Chicquity neřekl, že je schopen takové podlosti“,
divil se překvapený Hrášek. Možná jste zjistili již doma, že se inteligenční
schopnosti dětí přes prázdniny výrazně redukují. Za všechny uvádíme dva
příklady: Zapík, Dryft a Snejk se dobývali do sprchy v 17:30 a až po desetiminutovém neúspěchu si
uvědomili, že se zapsali o hodinu později. L’Pík během nákupu v táborovém Bufetu sečetla dvě
položky za šestnáct korun a zmatenému Tom-tomovi dávala korun 26. Po
zjištění, že celková suma je zcela jiná, reagovala slovy: „Vždyť já mám přece
prázdniny!“ Včerejší odpolední hry se s velkou chutí zúčastnili i vedoucí v podobě banditů vybíjejících
děti. Jaké bylo ovšem jejich překvapení, když zjistili, že se děti nejenom nechtějí nechat vybít, ale
dokonce jsou při útěku výrazně rychlejší než samotní bandité. „Myslel jsem si, že Bettyho, Spíďu a
Ržízka snadno sejmu, ale oni začali utíkat a já jsem neměl šanci je dohonit“, svěřil se zklamaný Tarzan.

Loď ztroskotala! U Amazonek!

Slibují nám pomoci! Atény v obležení Spartou! Co vymyslí Daedalus?

Hrdinové se s novou lodí a zajatým Minotaurem navrátili na Atlantidu, Pythagoras jim loď pochválil, ale Minotaura
zavřel do Atlantského vězení, protože by pro něj mohl mít v budoucnu nějaké využití. Pro naši věc hledáme ještě
Euklida, vědce a geometrika, jehož pomoc bude Pythagoras potřebovat při údržbě Atlantidy. Pohybuje se údajně v
okolí Atén, takže se za ním hrdinové vydali. Při plavbě se jim však rozbila při bouři plachta a do trupu lodi teče.
Museli se zastavit na nejbližším ostrově Seriphosu a loď opravit. Ostrov nedávno ovládla válečná skupina Amazonek
s královnou Hipollytou v čele. Amazonky nám slíbili pomoct za to, že jim s pomocí naší lodi asistujeme při boji s místními piráty. Piráty jsme
porazili, a když se Hippolyta dozvěděla, že jsme nuceni zachránit Atlantidu, rozhodla se k nám přidat. Později jsme dorazili do Attiky. Tam
jsme zjistili, že Athény jsou v obležení Sparťany. Kateřina se snažila ostatní přesvědčit, abychom se ke Sparťanům přidali, a Euklida pak zajali.
Komár však rozhodl jinak! Chceme, aby nám Euklides pomohl dobrovolně. Plán je se v noci do Atén infiltrovat, Daedalus stihne přes noc
vytvořit katapult a křídla pro všechny hrdiny, aby se dostali přes hradby a Sparťanské obležení.

Plavou vosy?

Děje se to celkem pravidelně. Kromě
nás se téměř každý rok vyskytuje na
tábořišti stovky vos a dalších
příbuzných. Letos naštěstí nejsou
agresivní, proto jim dopřáváme
koupel v táborovém aqvaparku. Tedy
ve směsi piva, čaje a šťávy. Nevěřili
jsme, že vosy během dne dokáží
vyžahnout několik litrů této směsi.

Navštívili nás!

Po dvou letech covidových uzávěrek
můžeme letos konečně otevřít naše
brány návštěvám.
Patřilo to k nám
desítky let a vždy
jsme rádi viděli
naše bývalé táborníky i vedoucí.
Letošní primát si připsali Drak a 2B.
Moc děkujeme za milou návštěvu a
těšíme se na další.

Láska, sex a něžnosti
Čtvrtý den přinesl obzvlášť velkou várku
drbů: díky možnosti spaní venku, se nám
jich podařilo hned několik zachytit hned
ráno. Hrášek našel své útočiště ve stanu Pinky. Džej si myslel,
že když se vypaří do svého stanu, tak nám unikne, že strávil noc s Annou. „Zmizel
ještě, než se rozednilo. Zmetek!“, nadávala Anna na celé nástupiště. Když se Jedlík
v novinách dozvěděl, že večer bude diskotéka, začal se učit líbat na své ruce. „Dneska
mi to určitě vyjde.“ Přesně jak jsme očekávali, diskotéka přinesla spoustu peprných
informací pro naši rubriku. Například Kay vyzval na ploužák Ko-tě a Spíďa zase
Fialku. Kompost dokonce zahodil svou berli, aby se mohl ploužit s M’Lounem. Fort
se půlku diskotéky sháněl po Ádel a nakonec skončil nejen s ní, ale i s Mauglee. Jestli
toto dostaveníčko dotáhli, až do jejich stanu se nám bohužel nepodařilo zjistit.
Dokonce nás překvapilo, když jsme na tanečním parketu viděli i samozvanou
skupinu Tunelářů táborníků. Co stálo za tím, že i oni se rozhodli vydat se na taneční
parket je nám záhadou. Pochybujeme ovšem, že se to bude brzy opakovat a tudíž
doufáme, že si všechna přítomná děvčata jejich pozornost náležitě užila.

Čeká nás

Ráno bude vyzývat IFS ve hře dle svého výběru, následovat budou tradičně oddílová
řemesla a tvorba lodí. Odpoledne budeme hrát pádlování a cestu po moři. Poprvé se snad
vypravíme i do místního aqvaparku a večer zapálíme maličký ohýnek a opečeme špekoně.

„JEN SNÍDEJTE. JEŠTĚ NEVÍTE CO BUDE K OBĚDU!“ (KUCHAŘKA LÁĎA)

