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SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
ke
snídani
nabídne
kornflejky
s mlékem,
případně (jak
je v sudé dny
tradicí)
chlebík se salámem a čaj. Ke
svačině budou blumy, švestky
a jablka. K obědu bude
kuřátkový vývar s drožďovými
knedlíčky, kuře na paprice
s vrtulemi,
nebo
PískLáďovým
domácím
knedlíkem.
K odpolední
svačině nám přivezou čerstvé
loupáky. K nim bude mléko.
K večeři si opečeme na ohni
topinky a pomažeme pestrými
nátěrkami: vepřovou ve vlastní
šťávě,
špagety
boloňéze,
Bleskovou z leča (snad nám ji
letos nevyhodí do kompostu),
česnek, a strouhaný sýr.

Jaké bylo počasí?

Takové letošní tradiční. Celý
den svítilo sluníčko a teploty se
opět sunou směrem vzhůru.
Pro dění v táboře ideál.

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

145
139
113
113
109
92

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:
Kar-bid II., Racek, Linka,
Montík, Hrášek, Buchta
5. oddíl - IFS
Huliman: Viki

Včerejší prasáci:

Džej + Racek + Porry
Hrošík + ANNA + Pan-dá
+ Knedlíček
Fre-dee + Winetů
Ko-tě
Ještěr-ka + Kočka
Linka + L´Pík
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Ukradená vlajka! Stožár zničen!
Miládka stávkuje! Potok končí! Grupenfoto!

23. Olympijské hry SpT! Neuvěřitelní ospalci! Spálení táborníci!

Poplesové ráno bylo plné překvapení. Původně posunutý budíček byl posunut ještě
dvakrát, protože nevyspalí tanečníci dospávali prohýřenou noc. „Já jsem vzhůru už
od půl deváté a oni si ten budíček dají až na čtvrt na deset. To mohli říct dřív a já
jsem se mohl v klidu vyspat!“ řekl zmožený Buchta. Další nemilá překvapení na
sebe nenechala dlouho čekat. Při pohledu na táborový stožár by se v nás krve
nedořezalo. Tam kde ještě večer bylo naplé lanko visel jen přeřezaný špagát. „Co
jen teď budeme dělat?! Kam pověsíme Olympijskou vlajku?!“ neslo se napříč
tábořištěm. Naštěstí jsme si rychle poradili, celý stožár vyndali a lanko opravili. Kdo byl tím
zákeřným záškodníkem, nevíme, ale tušíme. Obdobné věci se nám dříve stávaly během Morčecích návštěv. Letos se Morče
opět přijelo podívat a ejhle co se nestalo. Náhoda? Nemyslíme si. Aby všemu špatnému nebyl konec, tak se během noci
ztratila anglická vlajka. Proč zrovna anglická? Nevíme, ale tušíme. Wydro-germány celý víkend poňoukali Morče se Syrénou
k záškodnickým akcím proti oddílu, který je léta jejich největším protivníkem. Náhoda, že zrovna poté anglická vlajka zmizela?
Nemyslíme si. Poslední jobovku jsme tak nějak čekali. Tedy, že potok nám dlouho nevydrží. Nevydržel.
Během dne doslova mizel před očima a k večeru bylo místo tekoucí vody jen pár kaluží. Pak již začaly
příjemnější záležitosti. Běžci až z daleké Olympie vztyčili Olympijskou vlajku a 23.
Olympijské hry slovutného SpT mohly být zahájeny. Tradičně v desítkách světových
jazyků a s indiánskou rozcvičkou. Soutěžilo se celkem ve 13 disciplínách, z nichž dvě se
nakonec neuskutečnily. Dopoledne proběhly závody jednotlivců, odpoledne pak zápolení celých družin –
v přehazované a přetahování lanem. Největším borcem přehazované se kupodivu nestal nikdo z přerostlých
Tunelářů, ale Hráškův brácha Fre-dee. „Brácha je opravdu borec, přehodil i o polovinu vyššího Zapíka“. Fredee se stal nejužitečnějším hráčem celého turnaje, když se téměř nadzvukovou rychlostí pohyboval po hřišti a
vychytal téměř každou dělovou ránu, která mířila na jeho polovinu hřiště. Ovšem i Fre-dee má své stinné stránky. Když
v zápalu boje nakopl Dýna, mysleli jsme si, že se jedná jen o náhodu. Po dalším nakopnutí Kaje, si
to již nemyslíme. Druhá disciplína přetahovaná se stále jednoznačnou dominantou Norska.
Trojice Waku, Buřt a Buchta byla kamenem, na kterém si všichni, dokonce i každoročně rostoucí
Anglie, vylámali zuby. Svoji totální převahu pak demonstrovali potupnou porážkou IFS za použití
pouze pravé ruky celého týmu. Tato disciplína se pro mnoho táborníků stala velmi bolestivou.
Zejména pokud hráli proti Norsku. Nevěřili byste, jak takové lano může popálit a nadělat puchýře.
Zejména těm, kteří prohrávají, drží se zuby nehty a jsou protivníkem potupně vláčeni po štěrku.
Paralelně s Olympijským kláním probíhalo focení družin, jednotlivců a dokonce i celého tábora.
Vše budete moci již brzy vidět v táborové fotogalerii. Společné focení jsme letos inovovali a po 15 letech jsme udělali
společnou fotku ze shora. Během té doby jsme ovšem pokročili. Místo focení z táborové věže jsme využili moderní dronovou
technologii. „Týpek si koupí drona a hned pokládá všechny na zem“, komentovala společné focení Žalka. Výsledek snad bude
stát za to. Celodenní program byl sice posunut již od rána, ale večeře to všechno přebila. Místo plánované jedné hodiny byla
opožděna o téměř dvojnásobek. Údajným viníkem byla označena konvektomat(ka) Miládka, která prý nezvládala vyrobit
rýžový nákyp. Jak se nám ovšem z tajného kuchyňského zdroje podařilo zjistit, chyba byla na straně někoho jiného.

Hrdinové dorazili do Olympie!

Totální devastace soupeřů! Nikdo proti nám neměl šanci!

Hrdinové dorazili s Aténskou pozvánkou od Aspasie do Olympie v Elis. Když se snažili zapsat Herkules, Achilles
a Atalanta, pořadatelé začali debatovat o tom, zda jsou to skutečně ti známí hrdinové, které znají z příběhů, nebo
se jedná o podvodníky. Nakonec bylo rozhodnuto, že je Aténská pozvánka v pořádku, a tak je vpustili dál.
Soutěžilo se v jízdě na koni, ve které byl s přehledem nejlepší Achilles, který chvíli běžel vedle koně, aby mu
odlehčil. V zápasech vyhrál Euklid, který soupeře vždy přechytračil. V hodu matarou Herkules dohodil tak daleko, že se matara nenašla. A tak
to šlo dál v každé disciplíně, které jsme s přehledem vyhráli. Výhru 50000 drachem si rozdělí Komár, Euklides, Daedalus a Kateřina. Zbytek
hrdinů chtěl jen vyhrát a věci jako jsou peníze je nezajímají, ani jim nerozumí. Veřejné vyhlášení proběhne zítra.

Opustili nás!
Po

dvou
dnech
mnoha
návštěv jsme
zase osaměli.
Tedy ještě
ne
zcela.
Návštěvníky
ještě reprezentuje skautík Tomáš od
Kiki.

Láska, sex a něžnosti
Po zaznění budíčku jsme vyslechli
rozhovor Ušáka a Fialky. Podle jejich
slov se Fialce zdají sny o její tak tajné
lásce, Spíďovi. Na Olympiádu se
společně vydali Mon-tík a Buchta, Betty a Smajlík nebo Kentus
s Ty-gerem. Tuba a Lajka byli spolu nachytáni ve stanu. „Když my jsme se tak těšilis
stanoviště Spaní s Mácou/Šimpem, že jsme si dali jedno předběžné kolo
v soukromí“, podala nám Lajka svou odpověď na naši otázku, co že to tam v tom
stanu přesně dělali. O přetahované se záhadně zpozdili Snejk s Ptáčetem. Náhoda?
Nemyslíme si. Hrášek celý den závodil s Kočkou a snažil se tak získat její pozornost.
To se ovšem nelíbilo Šutříkovi. Jaké kroky podnikne, budeme bedlivě sledovat. Pandá se snaží utajit svůj vztah s Leem. Jejich procházky se ale před námi utajit nedají.
Nyní jen čekáme, kdo z nich se v noci vydá na Dagorlad, aby zde zanechal pramen
svých vlasů, čímž dokáže svou náklonnost k tomu druhému.

Čeká nás

Vyzývat bude opět Irsko, tentokrát v hřebílkované.
Následně proběhne dlouho očekávané hodnocení lodí
a hádanková cesta. Odpoledne divadlo, a večer se
budeme plížit ke svíčkám.

„PŘESTAŇ SI HÁZET S TĚMA KAMENAMA A ZAHOĎ JE!“ (KÜBEL)

