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SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé
Mileny nám ke
snídani nabídne
Labušův
mix
s bílou kávou a
čajík.
Před
odchodem
na
výlet si dáme meloun a
v balíčku budeme mít dvě
housky se sýrem a salámem,
tatranku a jablíčko. Večer nás
bude
čekat
plný
kotel
buřtgulášku.

Jaké bylo počasí?

Sluníčko, teplo, vedro. Už jsme
se dostali přes 30 stupňů a
konečně jsme se vyrazili
koupat. Noční obloha je opět
rozzářena hvězdami.

Bodový stav družin

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

97
95
77
74
72
69

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

Zapadl po krk do kadibudky!

První aquapark! Pásová výroba! Bramboriáda!
Záměna kolen! Nekonečný nástup! Samé pokřiky! Skoro…

Byť to říkáme každý rok opakovaně, občas se to prostě přihodí. Někdo,
nebo něco zapadne do kadibudky. Výhercem letošní smradlavé soutěže se
stal plyšák jménem “Hagy Vagy“, toho času ve vlastnictví Šutříka.
Varováním pro oba dva měl být již ranní pád “Hagy Vagy“ během sbírání
many. Ani to však Šutříka a “Hagy Vagy“ neodradilo od společné návštěvy
kadibudek. Kdo z nich tam potřeboval, jsme ještě nezjistili. Pravdou však
je, že jeden z nich propadl otvorem dolů a Šutřík to nebyl. “Hagy Vagy“ měl ovšem štěstí jelikož
objednaný hovnocuc, který nás má zbavit přetékajícího obsahu našich luxusních toalet, má již druhý den zpoždění. Díky tomu
se Viky mohla vrhnout “Hagy Vagy“ zachránit, aniž by zapadla více než po pás do sra*ek. Následovala velmi
intenzivní deratizace obou dvou. Tedy Viky a “Hagy Vagy“. „A nesmrděl ten “Hagy Vagy“ předtím ještě
víc?“, ptal se čuchající Hrášek. Po ranním nástupu proběhla první letošní Bramboriáda.
Pokud vám táborníci doma budou říkat, že neumí škrábat brambory, tak kecají (někteří).
Pokud se doma budou vzpouzet, nechte je u toho běhat a slibte jim body do etapovky. Při
běhu ovšem musíte dávat pozor na rozličné překážky, protože i během škrábání brambor
může dojít k úrazům kolen. Jako se to stalo Zejnovi, Kar-bitovi a dalším. Naše
zdravotnice Žába byla z množství úrazů natolik zmatená, že zraněné Anně dokonce
ošetřila špatné koleno. „Né, to druhý, Žábo!“, ozývalo se z marodky. Jelikož dnes půjdeme na celodenní
výlet do Slatiňan, musela jako vždy proběhnout pásová výroba svačin. Aby nebyla služba zcela nepřipravená na večerní
manufakturu, proběhl její předběžný výcvik během přípravy odpolední svačiny. Není divu, že večer stihla
naše výrobní linka vyrobit všech 250 svačin pod 30 minut. Vzhledem k náročnosti
práce a nulové mzdě není s podivem, že se od výrobní linky ozývala hesla „Ubal a
zmiz“, případně ještě horší, zcela nepublikovatelné. Třeba jako: „Já se na to můžu
vys*at!“. Včera jsme se poprvé hromadně vydali do místního zábavního aquacentra.
Reportáž pod vedením mistra Tom-toma můžete shlédnout v dnešním videosestřihu.
Těšit se můžete zejména na aquabeláky v podání našich tunelářů a romantiku ve stylu
Harrisona Forta. A hlavně plaveckou výuku Belze-buba. Přes stále se zvyšující teploty,
jsme během včerejšího dne stihli odehrát neuvěřitelných sedm bodovaných her.
Vzhledem k tomu, že každá družina (tedy kromě Poláků) vyhrála alespoň jednu hru a tudíž si mohla na
znamení vítězství zakřičet svůj válečný pokřik, se nám nástup trošičku protáhl. Což několik táborníků, konkrétně Bleska, lehce
znavilo. Blesk ihned začal spřádat plány, kterak ulevit svým bolavým (a smradlavým) nohám a začal hledat jakoukoliv možnost
k sezení. Nic ovšem nenašel, díky čemuž se nevědomky vyhnul trestu deseti kliků.

Setkání se Sokratem! Zajati Atéňany!
Mořské příšery útočí! Ztroskotání v Elis! Co se bude dít dál?

Poté co Hrdinové po vcelku úspěšném snesení se do Atén sundali Daedalem vyrobená křídla, narazili
bohužel na Sokrata. Sokratés, místní filozof, zná všechny místní, ale je si jist, že nikoho z našich hrdinů
nikdy neviděl. Bloumal, jestli je správné hrdiny nahlásit, protože si nepřeje, aby byli neprávem zavřeni, ale
zároveň nechtěl riskovat, že by se ve skutečnosti jednalo o převlečené sparťany, kteří by mohli ve městě
něco provést. Proto hrdiny zavede za Periklem, aktuálním vládcem Atén. Periklés ale nebyl doma, byla tam
jen jeho žena Aspasia, která nechala hrdiny pro jistotu zatknout, než se její manžel vrátí - do té doby hrdinové alespoň vypomůžou v
mramorových dolech. Při převozu do dolů ale byli všichni přepadeni a zajati Sparťany, kteří z nich chtějí udělat heiloty. Proto je ve svých
vozech převezli na loď, kde je samozřejmě nechali pádlovat, aby se co nejrychleji dostali do Lakonie. Navigátor se ale ztratil a zajel do průlivu
mezi příšerami Scyllou a Charybdou, kde Scylla těžce poškodila loď a sežrala polovinu sparťanů, a vír způsobený Charybdou vrhl loď na břehy
Elisu, odkud mohou hrdinové utéci někam do civilizace a vrátit se do Atiky.

Dementi!

Stává se to sice maximálně jednou za
deset let, ale bohužel i nám! Když
jsme před 2 dny psali o soutěži
v pojídání pálivé polévky, došlo
k drobnému omylu. Zaměnili jsme
dva potomky dávné tábornice
Humusačky. Tímto se Kompostovi,
Kentusovi i Humusačce hluboce
omlouváme. Díky za pochopení!

Navštívili nás!

Služba a hlídka dne:
Adel, Carol, Blesk, Ptáče,
Šašan, Ště-ně
1. oddíl - Anglie
Huliman: Mat

Včerejší prasáci:

Včera se zase drobet urodilo!
L´Pík + Pan-dá

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 18

Samotný
Bobanus Řízek
se
přijel
podívat
a
poctít nás svou
přítomností.
Boban,
o
kterém se stále zpívá v táborové
hymně. A hlavně programový
vedoucí, který na našich táborech
zavedl výpravné etapové hry.
Děkujeme za návštěvu!

Láska, sex a něžnosti
I dnešní ráno se vedle sebe probouzelo
mnoho nových, ale i starých párů. Mayka
se po včerejším ploužáku se Zejnem usmířila a tulila se
k němu až do budíčku. Ko-tě vylezlo ze spacáku
s Koseekem. O ranní maně Ještěrka zalehla Kar-bita a válela
se na něm asi pět minut. Chudák Kar-bit si z tohoto incidentu odnesl odřenou nohu.
Carol se celý den odhodlávala k obejmutí Perláka. Když už se konečně rozhodla,
místo Perláka objala Lajku, která měla na sobě stejné triko. Na koupališti společně
skočili do vody Betty a Knedlíček. Fort se po svém včerejším neúspěchu s Mauglee a
Ádel rozhodl, že obrátí svůj zrak trochu jiným směrem a proto jsme ho včera na
koupališti přistihli, jak se snaží utopit jednu z vedoucích, a to konkrétně Kosu.
Mauglee si z toho ovšem vůbec nic nedělala a už si vyhlížela, s kým půjde na blížící se
ples. „Ty noviny úplně lžou“, vyprávěla Anna na workoutovém hřišti své kamarádce
Lince, „nebyl to Džej, ale Kay.“ Tímto se jim tedy omlouváme. Tuba nosil celý večer
Plameňákovi záviny, na důkaz rčení „Láska prohází žaludkem“. Ve vodě se dále
společně cachtali Džej+Ště-ně, Hrošík+Ržízek, Narman+Šašan a Leo+Ronja.
Výjimku tvořili kohouti Máta a Ohníček, kteří společně sváděli Ušáka.

Čeká nás

Ráno vynecháme manu a spojíme rozcvičku oddílů, následně bude Polsko vyzývat ve hře
dle svého výběru. Následovat bude výlet do Slatiňan, kde strávíme celý den na koupálku,
abychom přežili ta nesnesitelná vedra. Večer nás bude čekat první letošní táborové letní
kino.

ALE TO JE PRÁCE PRO ŽENSKÝ (SNEJK NA SLUŽBĚ) - TAK SI VEZMI SUKNI A POJĎ (LYŠKA)

