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Atlantida
12. SRPNA 2022 – PÁTEK
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Válečné šílenství! Hlad bezlepek!

Krčma u Veselé Mileny nám
ke snídani nabídne Labušův
mix, chleba se salámem, mléko
a čaj. K dopolední svačině
budou melouchy a jablka.
K obědu bude Tallhoferská
zelňačka a k druhému Wydrův
šleh (letos výjimečně bude
řízeček nikoliv se salátkem, ale
s brkaší) a nemůže chybět
wydro-cola s kapičkou rumu.
Odpoledne si ke svačině dáme
loupák s nanukem a k večeři
nás čeká opět barevný baby
gulášek.

Jaké bylo počasí?

Přestože bylo celý den
přijatelných 25 stupňů, cítili se
táborníci díky celodenní hře,
jako kdyby byla vedra přes 30.
Dnes už nás čeká méně
náročný program a tudíž i více
času na odpočinek ve stínu.

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
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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:

Koseek, Perlák/Džej, Reynock, Pinki, Panda, Soptík
3. oddíl - Francie
Huliman: Lyška

Včerejší prasáci:

Ač se nám to zdá neuvěřitelné
konečně jsme se dočkali našich
prvních Superprasáků. Pod
vedením brutálního bodování
Verky se jimi stali Dryft a
Snejk!
Gratulujeme!
Prasáci:
Fre-dee+Winetů
Buchta+Buřt
Kuchyně

Vedoucí kosí táborníky! Opět v nemocnici!
Letní kino! První odjezdy! Dovolená Vám (i nám) končí!

Dlouho očekávané celodenní válečné šílenství konečně proběhlo.
Drtivá většina táborníků se již několik dní ptala, zda bude opět
celodenní nebo jen půldenní. Odpověď je velice nadchla a
s velkým předstihem spřádali plány na vybíjení nepřátelských
generálů. A epická bitva opravdu stála za to. Všichni se vrhli do
bojů doslova po hlavě. A nemyslíme to jen obrazně. „Oni vůbec neumí dýchat a pak mi tady
kolabují! Šílenství pochytat a zavřít!“, hudrovala nad stále plnou marodkou Žába. Postupně se hroutili k zemi Vitaci-týna, Banán a Králík. Kromě toho postupně z bojů odpadli zranění Mat (pořezán na ruce – „Vždyť jsem si jen plácnul se stromem“),
Spíďa (naražená holeň), Tarzan a Žalka s Ronjou (několik chromých nohou) a Narman (hrající si na Vitalineu s klackem
v noze). Specialitou letošního šílenství byl extra oddíl vedoucích, kteří bojovali proti táborníkům. Dokonce
si nechali psát body do etapovky a celé Válečné šílenství nakonec těsně vyhráli. „Když oni jsou strašně
velcí a já se jich bojím“, koktal klepající se Koseek. „Celkem jsem jich
vykosila 27, zejména z IFS padali jak mouchy“, lebedila si kosící Kosa. Došlo
i na obligátní oběd na bitevním poli, tedy na Maništi. Bojovníci měli k výběru
4 druhy polévky a 3 druhy hlavního jídla. Nezbylo skoro nic. Na bezlepky doslova. Kuchyně,
která byla výjimečně bez dozoru Ládi (a také opět dostala prasáka při bodování), na ně prostě
zapomněla. Naštěstí Láďa dorazila přesně v čase oběda a rychle zjednala nápravu a bezlepky
nehladověly dlouho. Kromě nekonečného zástupu zraněných táborníků si Žába našla čas a vyrazila opět do nemocnice
v Chrudimi. Vitalineu noha stále bolela a nakonec byla proti své vůli naložena do auta. A ukázalo se, že to
bylo dobře! V noze ještě stále měla zbytky pařezu. Také se dozvěděla, že rána byla až 3 cm hluboká. A aby si
užila jízdu autem se Žábou, tak dnes před sedmou jde na tetanovku. Již včera nám také definitivně odjeli
první účastníci. Bohužel výrazně předčasně (a hlavně bez závěrečného Slavnostního Nástupu a vyhlášení
vítězů!) museli z rozličných důvodů odjet táborníci Ankí a Kaj a také vedoucí Chicquita. Tak snad příště
vydrží celé 2 týdny! Večer jsme pak shlédli další táborová videa v rámci 2. letošního letního kina SpT. Sice
nám do toho hrála od sousedního Slymoušova tábora jejich diskotéka, ale však mi jim to dneska pořádně
vrátíme! A jak už všichni doma tušíte, tábor se nám opravdu chýlí ke konci. Doma jste si užili zaslouženou 14 denní dovolenou
bez dětí (tradičně spojenou s malováním, uklízením, přestavováním nábytku a nálezy dávno ztracených věcí), zatímco my jsme
si užívali dovolenou (v případě pracujících vedoucích doslova) s vašimi dětmi. Byla fakt super a už teď nás děsně mrzí, že to
zítra bude muset skončit a my budeme předávat tábořiště našemu 4. turnusu (byť je máme rádi a 14 dní na táboře jim přejeme).

Zpět do našich časů! Mars pomůže!
Omráčený Poseidon!! Magie zrušena! Atlantida bude ztracena!!

Když jsme dorazili do Itálie, na břehu už čekal zuřící Poseidon, který seřval Daidala a vysvětlil, že i s vědomostmi podrobně
popsanými v časoprostorové knížce, posouvat lidi v čase můžou jen bohové. Odhrnul Daidala na stranu a z lodě vypustil
Medůzu a Minotaura, a vyslal je do lesa v okolí Říma, kde se už prý nachází i zbytek mýtických stvoření, které Poseidon plánoval
použít, aby Marta zastavil. V tom Mars přišel, Poseidon se na něj pokusil poslat kouzlo, což ale nezafungovalo. Mars vysvětlil, že
svůj cíl už splnil, a magii zrušil, Poseidona omráčil, odhodil pryč, a hrdinům sdělil, že si ještě trochu magie nechal pro sebe, takže
pokud se chceme vrátit do svých časů, můžeme tak s jeho pomocí učinit. Jediné o co nás požádal, bylo pomoct mu pochytat stvůry, které
Poseidon vypustil. Poskytne nám k tomu i smrtelnickou armádu, kterou si v Itálii vybudoval. Bitva byla dlouhá, ale samozřejmě jsme nakonec
uspěli, a Mars hrdiny, jak slíbil, poslal zpět domů. Nás z SpT je víc, takže než budeme navráceni do svého času ještě cca 2 dny potrvá.

Konec tábora se blíží!

Konec tábora je v sobotu 13.8.2022
v 10:00. Prosíme všechny rodiče, aby
nejezdili před devátou hodinou,
abychom mohli v klidu vypravit
všechny táborníky, kteří jedou busem.
Ideálně dorazte v rozmezí 9:00-10:00.
Dále prosíme všechny, kteří měli už
s příjezdem změny oproti přihlášce,
aby upřesnili odjezd dětí na:
perejane@sptlomnice.cz. Doufáme, že
autobus nenabere během cesty příliš
velké zpoždění, ale i tak Vás prosíme o
trpělivost.

Láska, sex a něžnosti
S blížícím se koncem tábora nacházíme stále
více táborníků v náručí druhých. Je to, jako
kdyby se všichni snažili nastřádat co nejvíce
společných okamžiků předtím, než se rozejdou
a opět se pár měsíců neuvidí. Válečné šílenství sice moc příležitostí ke sbližování
nenabízelo, ale i tak se nám díky našim špičkovým informátorům podařilo zachytit
několik momentů. Linka trávila spoustu času na oživovadle, kde neustále oživovala
Buchtu. Smajlík byla zahlédnuta jak se společně s Rackem oddělili od oddílu a
přibližně půl hodiny trávili schovaní v křoví daleko od tábořiště. „Já jsem si jich
nejdříve nevšiml, ale pak jsem zaslechl šustění a to co jsem viděl, to vám ani nemůžu
říct“, popisoval stále ještě zadýchaný Porry. Ačkoliv koalice nebyly povoleny, všimli
jsme si velmi zajímavé spolupráce mezi táborníky Norska a IFS. Konkrétně se
jednalo o Fre-deeho a Ušáka. „My jsme se jenom nemohli dohodnout, kdo koho
trefil první a tak jsme to museli zanalyzovat společně“, bránila se našemu nařčení
červenající se Ušák. Odpolední volno a večerní letní kino přineslo spoustu tulení,
objímání a dělení se o deky či spacáky. Bylo toho tolik, že se nám to ani do naší
skvělé rubriky všechno nevejde. Snad jen pár příkladů za všechny: Zejn+Mayka,
Jedlík+Plyš, Dryft+Plameňák, Leo+Ronja a Hrošík a H.Fort.

Čeká nás

Závěrečný rozstřel. Etapa, kde táborníci zúročí nabyté znalosti.
Hbitost. Důvtip. Etapa bodovaná dvojnásobkem bodů, která
rozhodne mezi Angličany, Němci a Francouzi, kdo bude první a
mezi Poláky, Irofidjisuvany a Nory, kdo bude šestý, pátý, čtvrtý… No a pak
samozřejmě očekávaná Dražba, Slavnostní Nástup, závěrečná Triskoška. A chybět
nebude ani raut v Restaurantu na konci vesmíru!

„PROČ SE KOUŘÍ Z TOHO STOLU“ (ÚDIV ANKÍ PO UTŘENÍ STOLU HORKÝM HADREM)

