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Atlantida
7. SRPNA 2022 – NEDĚLE
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
ke snídani nabídne to, co
k táborům patřilo na jejich
začátku. Tedy chléb s máslem
a marmeládou a čaj. Ke
svačině budou melouny a
k obídku
rajská
polévka
(náhoda, když včera byla rajská
omáčka?)
s fazolkami
a
glóbusova
epesní
sekaná
s brambůrkem a okurkový
salát. Odpolední svačinkou
bude rohlík s jogurtem a k
večeři rýžový nákyp se
švestkami, či cuketové ratatůj.

Jaké bylo počasí?

Opravdu různorodé. Ráno a
většinu dopoledne nás ještě
zkrápěl
drobný
deštík.
Odpoledne se začala obloha
protrhávat a k večeru se již
Slunce chopilo své vlády.

Bodový stav družin

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

121
121
98
92
88
84

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:
Tschee-tscha, M´Loun, Béďa,
Ohníček, Fre-Dee, Winetů

4. oddíl – Wydro-Germáni
Huliman: Notka

Včerejší prasáci:
L´Pík+Linka
Fre-dee+Winetů
Šutřík+Kaj

24. Ples SpT! Máme potok!

Pošta dorazila! Marcelka také! Grupáč ve sprše!
Kečup vpřed! Stále stavíme lodě! Nebodujeme! Děkujeme všem!

Po noci v Krčmě (a v případě Tunelářů v umývárně) jsme se
probudili do drobně deštivého rána. Ani mrholení během dopoledne
nás neodradilo od běžných činností. Jako třeba bodování. Možná si
mnozí táborníci mysleli, že v případě deště se neboduje, ale to se
šeredně mýlili. Jejich jména můžete nalézt v jiné tradiční rubrice. Sice
se během soboty odehrály i nějaké drobné hry do etapovky, ale
tradičně je vyhlásíme až dnes, tudíž bodový stav družin zůstává stejný. Již několikátý den
všechny družiny staví své slovutné lodě. Na mnoha tábornících se již projevují příznaky odporu,
ale dnes již jejich utrpení skončí! Ale výsledky rozhodně budou stát za to! Těšte se na
dokumentaci. Co nás ovšem neuvěřitelně překvapilo, byla Česká pošta! Pravděpodobně někdo
z vedení čte náš nejčtenější deník v celé Galaxii! Nejenom, že poprvé v dějinách SpT dorazila
s balíky přímo na tábořiště, ale dokonce to udělala i v sobotu! „To bych nevěřil, že se tady někdy
České pošty dočkám!“, nemohl věřit svým očím Labuš. Bohužel
jsme byli tak moc u vytržení, že jsme pošťácké auto ani nevyfotili.
Kromě Pošty překvapil i potok! Konečně po celonočních deštích nás přišel poctít svou
návštěvou! Tak uvidíme, jak dlouho tu s námi bude. „Jé Komáre, já vidím potok! Vidíš ho
taky?“, nevěřil svým malým očím Hrášek. A příroda jakožto mocná
čarodějka rovnou navrátila do vody i život! „Já jsem našel ráčka!“,
volal Fre-dee. A měl fakt pravdu! Před Plesem se také tradičně
deratizují všichni táborníci. Postupně po oddílech vyráželi vstříc
teplé vodě, šamponu a mýdlu! „Ale já jsem se myl na konci školního roku! O prázdninách se to nedělá! Pomóóóóc!“, neslo se
tábořištěm od nejmenovaného táborníka. „Ale já jsem si dal požadavek, že půjdu do sprchy s Pan-dou a Ještěr-kou! Proč teda
musím jít s Kyklopem?“, podivoval se systému sprchování Šašan. No musel. K Plesu
patří také již několik let hot dog, hranolky a Wydro-Cola.
Nevěřili bychom, jak moc je na ústupu hořčice!
Naprosto totálně byla převálcována kečupem! Statistika
je neúprosná! 67x kečup, 13x hořčice, 5x bez ničeho, 26x
s obojím (povětšinou vedoucí). „Aspoň zbude té hořčice
víc pro nás!“, nechali se slyšet spokojení Tuneláři. A pak
už to přišlo! 24. Ples SpT. Po tradičním oficiálním
zahájení se všichni vrhli do víru vášní. Letos bohužel bez
předtančení! Bylo totiž dobrovolné a to byla chyba! Jediné tři Polky si pro nás
nachystaly noční show na hřišti, jinak naprosto všichni (včetně vedoucích) měli důležitější věci na práci. Vrcholem Plesu se
tedy stal návrat Marcelky Holanové, alias Tonyho. Po letech, kdy omezení zakázala jakékoliv návštěvy, jsme byli opět u
vytržení nejen ze zpěvu, ale i z báječných tanečních kreací! „Marcelka, Marcelka, Marcelka!“, neslo se dlouhé desítky minut
celým Tallhoferovým dolem. A nesmíme zapomenout opět poděkovat! Stále nám přicházejí balíčky a balíky pozdravů
z domova! Moc a moc všem děkujeme, opravdu si toho vážíme! Díky!

Přípravy na Olympiádu! Sejdeme se?!?
Syrény útočí! Achilles proměněn v kámen! Kvůli Euklidovi!

Zatím co trojice hrdinů Daedalos, Kateřina a Achilles bojovala s Medůzou; Komár, Atalanta, Hippolyta a
Hercules vyrazili napřed do Olympie připravovat se na Olympiádu, aby vyhráli slíbených 50 000 drachem. O
pár dní později vyrazili i Euclides s Medůzou a jejími třemi přemožiteli na Euklidově lodi a měli opravdu
naspěch. Euclides chce stihnout ostatní hrdiny, aby jim mohl pomoct s olympiádou. Naneštěstí proplouvali
kolem ostrovu se Syrénami, které je chtěly zlákat svým nádherným zpěvem. Naštěstí si Euclides pamatuje
Řeckou historii a zároveň je vždy připraven na každou situaci a ze své tógy vytáhne vždy přesně to co je
zrovna potřeba. Konkrítně voskové kousky, kterými si mohli všichni naši hrdinové zacpat uši. U Achilla to bohužel nezabralo. Možná si uši
zacpal špatně, možná mu Syrény připadaly neodolatelné i bez jejich kouzelného zpěvu, ale ve výsledku to znamenalo, že se snažil sám sebe
přehodit přes palubu. Euclides tedy musel zasáhnout dost radikálně a odstranit Medůze šátek z očí, čímž Achilla zkameněl a tím ho zachránil
od vržení se přes palubu. Následně jej alchymií odkameněl a všichni mohli pokračovat do Olympie.

Problémy s češťynou?!?
Ano! Opravdu se nám to stává! Občas
(každý den) přehlédneme nějakou tu
hrupku, chibu, nebo carku a hacek…
Ať se snažíme sebevíc, tak noční/ranní
psaní novin s sebou tyto neduhy přináší
a byť se snažíme sebevíc, tak to občas
přehlédneme. Díky za pochopení, fakt
se pokoušíme to kontrolovat!

Navštívili nás!

Máta+Leo
Buchta+Buřt
Vitaci-Týna+Ště-ně

CENA 25 TDA

ROČNÍK Č. 18

Návštěvy včera dosáhly vrcholu.
K hostům, kteří dorazili již v pátek, se
přidal dávný táborník Plavec, přítel
Notky a znovu 2B. Také jsme se
dočkali zásobovače Michala, který se
tradičně
v půlce
tábora
střídá
s Romanem.

Láska, sex a něžnosti
Den plesu konečně přišel a odhalil desítky
dosud neznámých párů. Již od rána se
upravovala Ronja, aby zapůsobila na Kentuse a
ten ji ještě pozval na Ples. Jedlík protočil vsechny holky které se na
parketu objevily. Nejvíce času však protančil s Montíkem. Podle našich zdrojů nebyla
holka, se kterou by netancoval. Perlák ma zálusk na Ronju. Spýďa dostál slovu a celý
Ples tančil s Fialkou. Tedy pokud zrovna neploužil s Annou. H. Fort ulovil Plyš,
Lajka Tubu, Pampel vyzkoušela postupně Zejna, Spíďu, Bettyho, až skončila u
Ržízka. Buchta s Buřtem celý Ples okukovali Vitaci-týnu a Ušáka, ale ty spíše dávaly
přednost Kompostovi s Bleskem. Zap-Zapík se snažil vetřít do přízně Ptáčete.
Koseek protančil noc s balonky a Králík, Ronja a Smajlík se Soptíkem a Fre-deem.

Čeká nás

Vyzývání dnes nebude. Od rána nás čeká
23. Olympiáda SpT jednotlivců a následně
Olympiáda oddílů a večer konečně vyhodnotíme lodě.

JÁ UMÍRÁM ROZTOMILOSTÍ (ANNA POTÉ, CO JI KOSEEK POZVAL NA PLES)

