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SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma
u
Veselé Mileny
nám
ke
snídani
nabídne
klasiku
lichých dnů. Tedy vánočku,
závin, bílou kávu a čaj. Před
odchodem na Petrachtaci
posvačíme okurek. Následně si
již každá družina bude vařit
své vlastní krmě. Ke svačince
si každý dá tatranku a k večeři
zapečené těstoviny s červenou
řepou.

Jaké bylo počasí?

Tím, jak se nám léto
přehouplo do druhé poloviny,
se nám denní teploty drží do
příjemných 25 stupňů. A
v noci cítíme, že je příjemné si
spacáček zapnout až ke krku.

Bodový stav družin

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

163
155
137
129
124
111

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:
Ržízek, Palma, Ronja, Ptáče,
Kočka, Elza+Buřt
6. oddíl - Norsko
Huliman: Vitalinea+Bender

Včerejší prasáci:

Po velké úrodě po Plese se
nám vše vrací do starých kolejí
a místo prasáků nám tu
dominují sluníčka.

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 18

Generální úklid! Noční hra!

Otřes mozku! Dvakrát! Ržízek přejedl Bettyho!
Zbavili jsme se lodí! Hurá! Řemesla stále trvají! Stížnosti?!

Zdá se nám to téměř nemožné, ale konečně jsme se zbavili stavby
lodí. Původně odpočinková aktivita na družinové volno se
změnila v desetidenní muka pro většinu táborníků a všechny
vedoucí. Výsledky, ale rozhodně stály za to. Lodě všech oddílů
byly naprosto fantastické a možná se nám po nich bude i stýskat.
Přestože se jednalo o celodružinovou aktivitu, mnozí táborníci
viděli svoji loď poprvé až při společném hodnocení. „Jé, já jsem si myslel, že naše loď vypadá úplně jinak. Takhle jsem si ji
teda nepředstavoval“, překvapeně hleděl na obrovský koráb užaslý Hrášek. Co nám však ještě přetrvává, jsou oddílová
řemesla. S nimi se budeme potýkat ještě dva dny. Včerejší den výrazným způsobem pozměnil zázemí
tábořiště. Komárova slova z nedělní večerní porady: „Zítra je pondělí, tudíž jako každý rok čekám
hygienu.“ Ta sice nedorazila, ale z Konce vesmíru, skladu, Bažiny, Můstku a přilehlých
oblastí zmizely kupy materiálu, vodních dýmek, nedojedeného jídla a nevypitého pití.
„Možná by to měl Komár říkat na každé poradě, konečně jsou zase věci na místech,
kam patří“, libovala si nad uklízejícími vedoucími Láďa. Uvidíme, jak dlouho nám ten
pořádek vydrží. Večerní opékání topinek se stalo tradičním soutěžním duelem mezi
topinkožrouty Ržízkem a Bettym, ke kterým se letos připojil a zdárně jim sekundoval
Kentus. Vítězství v topinkovém obžerství si nakonec připsal Ržízek, který pozřel celkem 18 opečených
chlebíků s různými nátěrkami. Letos se všechny připravené dokonce dostaly mezi táborníky a Blesk
žádnou nevyhodil do kompostu. Jupí! Betty zaostal o pouhopouhou jednu a Kompost o celé dvě. Kromě těchto tří borců, se
rozhodně činili i ostatní. Celkem bylo vydáno 480 krajíců chleba, tedy 16 bochníků. „Oni jsou jako termiti. Kromě chatek
sežrali už všechno!“, děsila se velkého apetitu všech strávníků Láďa. Ano, někteří si opékali i 8 chlebů naráz. Ještě před
vydáním všech chlebů došly některé oblíbené nátěrky. Jako první zmizela oblíbená boloňská,
která se hned stala prvním zápisem v nově zavedené Knize Přání a Stížností. Tedy knize,
která nám letos na táboře zatím chyběla. „Chceme více
boloňské nátěrky na topinky. Dělá se jí málo a je až moc
dobrá!“ Na to velmi rychle zareagovala naše Kuchyně a
dopsala: „Příště uděláme hnusnou, aby zbývalo.“ Včera večer
jsme se konečně dočkali dlouho toužebně očekávané noční
hry. Naprosto nenáročné plížení lesem se změnilo v krvavé
drama. Jako první relaxační hru odskákala Vitaci-týna, která
si jedním plavným skokem vykloubila rameno. Levé. Naštěstí rameno hned naskočilo zpět a zmrzačená tábornice byla letecky
převezena do tábořiště. Aby nebylo úrazů málo, skočili Blesk a Dryft v jednom okamžiku do stejného místa. Po hlavě.
Doslova. Blesk pro jistotu rovnou s rozeběhem. Následkem srážky dvou dutých hlav se obě těla rozplácla po temném lese a
následoval další transport vrtulníkem do tábora. „Jsou to dva blbečci, a proto budou mít na hlavě dvě boule“, komentovala
další úraz táborníka ze svého oddílu Lyška, která poté musela během noci zmiňované blbečky dvakrát kontrolovat.

Ztracený chudák Komár! Sfinga útočí!
Může za to samotný Zeus! Další cesta! Do Arkadie! Noční harpyje!

Hned ráno byli vítězové olympiád pozváni na slavnostní snídaňový raut, a tak čtveřice Euklides, Daedalos, Kateřina
a Achilles museli počkat v přístavišti, než k nim čtveřice Hercules, Atalanta, Hippolyta a Komár dorazí. Ale dorazili
jen tři. Komár zmizel a zbylí tři si toho všimli, až když se Achilles ptal, kde Komára nechali. Společně se tedy vydali
zpět do Olympijského hostince, odkud vedly stopy, které, jak poznamenal Euklides, byly z doby příliš moderní na
to, aby patřily někomu jinému, než právě Komárovi. Vydali se tedy po stopách a po nějaké době narazili na Sfingu,
která jim řekla, že nechala Komára zmizet, aby se pobavila, a zachrání ho tím, že projdou její hádankovou cestou.
Po dlouhé cestě, která se i Herkulovi zdála být lehká, Komára konečně našli. Ten vysvětlil, že ho nechal zmizet s pomocí Sfingy sám Zeus,
neznámo proč. Než se ale hrdinové budou moct vydat za Pythagorem na Atlantidu, chce se Euklides stavit přes Arkadii. Kvůli magickým
bylinám které by rád využil v alchymii. A ostatním by se určitě líbilo i tamní divadlo, ve kterém budou Arkaďani hrát právě tyto hrdiny, o
kterých se už doslechli z vyprávění. Jedinou překážkou do Arkadie je cesta, která se otevírá jen v noci a je hlídána Harpyjemi.

Hráškova Hamaka!

Během večerního opékání topinek
došlo ke zmatení našeho pravidelného
komentátora táborového dění. Kosa se
nechala slyšet, že se stále hledá ta
Hamaka. Z čehož Hrášek logicky
vydedukoval, že se jedná o novou
tábornici, která měla během včerejšího
dne dorazit. To byl již jen krůček
k tomu, aby Hamaka začala žít vlastním
životem. Hrášek se šel zeptat Komára,
kde tu Hamaku najde. S odpovědí, že je
ubytována ve stanu č. 38, se spokojil
jen částečně. Jelikož na tábořišti žádný
stan takového čísla neviděl, rozhodl se
pátrat dál. Během dalších pár minut
zjistil, že Hamaka je černovláska
s copánky a viděla ji již více než
polovina tábora. Snad se nám podaří ji
během zítřejšího dne vyfotit a natočit
během her.

Láska, sex a něžnosti
Fialka a Spíďa se rozhodli svůj vztah
dál nezatajovat a veřejně se objímali
na nástupišti. „Musíš si koupit šaty,
aby ses mu více líbila, když spolu
teď chodíte“, radily Fialce Pinkí a Panda. Dalším párem,
který se nám podařilo odhalit je Plameňák a Zejn, kteří to skoro celý tábor potajmu
naznačovali tím, že si říkali Ivan a Nastěnka. Přejeme jim, aby jejich vztah skončil
stejně dobře jako v Mrazíkovi. Hrošík měla celý den zarudlé oči od pláče. Její srdce
zlomil Kaj, když dal pusu Smajlíkovi. Uvidíme jestli se Kay Hrošíkovi omluví a zkusí
jejich problémy urovnat nebo jestli se rozhodne dát přednost Smajlíkovi a svůj vztah
s Hrošíkem definitivně ukončí. Elsa si celé dopoledne hrála s Hráškem. Ten se ale
k večeru rozhodl, že najde svou spřízněnou duši Hamaku.

Čeká nás

Vyzývat bude opět Irsko, tentokrát v mincované.
Následně se odebereme na tradiční Petrachtaci, kde si
uvaříme oběd, připravíme si vyprávění a základy na
částečně improvizované divadlo. Večer proběhne
Slavnostní stisk u Slavnostního Táboráku. A možná dorazí i sestry Tallhofferovy…

„DÁM SI TO ČOLE!“ (TARZAN ŽÁDAJÍCÍ LEČO NA TOPINKU)

