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Od lampy až ke Cair Paravel. Víme všechno.
25.7.2015

No to se ví, jedeme domů

Cesta domů proběhla téměř bez
problému.
Všechno krásné jednou končí a tak jsme se v
sobotu museli rozloučit s táborem a vydat se
na cestu. Samozřejmě, že tomuto rozloučení
předcházel velký úklid tábora a baráku, balení
a všeobecné hledání ztracených ponožek. A
samozřejmě byl přečten poslední rozkaz. Pak
už stačilo jen se najíst a vyčkat příjezdu autobusu. Ten byl trochu zpožděn, takže jsme
ve volném čase stihly projít všechny fotky z
tábora.
Cesta autobusem proběhla téměř bez problému. Většina osazenstva tzv. „vytuhla“ hned
jak nasedla, takže se až do Hradce ozývalo autobusem jen občasné chrápání. V Hradci jsme
si dali krátkou přestávku na svačinu, ale vzhl-

První polovina cesty byla dosti tichá...
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edem k tomu, že náš autobus bez zátěže málem
odlétl, rychle jsme se posadili zase zpátky.
Na spaní už ale nebyl čas, hlavně proto, že
zadní sekce začala za Hradcem hlasitě zpívat,
což jim (nám) vydrželo až do Prahy. Zpívalo
se všechno možné, od Psice až po Bednu
od Whiskey. Zvláštní hitovku letos tvořila
písnička „Kdyby byl Bavorov…“ Na Kačerově
se začalo zpívat tradiční No to se ví a než jsme
dojeli na Novodvorskou všem nám trochu
přeskakoval hlas. Nicméně si můžeme být jistí,
že nás rodiče slyšeli přijíždět už od Krče.
Po vystoupení z autobusu zbývalo už jen vykládání, loučení a poslední nástup. A pak už šup
do sprch a na večeři domů…
Joziš

Speciální cena redakce za
nejdojemnější fotku

Tak určitě táborové hlášky
a tak dále. Letos jsme i vzali i inspiraci z
Hvězdičky – „Jé! Na prasáka!“

Naše reportérka Vendy přichází se
shrnutím významných letošních
hlášek...

Lvíčta 4ever, aneb zanechali jsme v táboře Záři upomínku
na nás, aby se tam necítili moc opuštěně...

Není tábora bez originálních hlášek.
Narosto nejlepší hláška Michala –
„Neuděláš nic.“, nebo „Tak určitě…“
Tyhle hlášky dokážou srazit každé dítě i
instruktora. Podobně iritující jsou i hlášky z
harcu – „3,2,1, teď!“ a „Kopněte do vrtule!“
V těchto hláškách je mistr Petr. Když se
situace obrátí a jsou naštvaní instruktoři a
vedoucí, jsou tu hlášky jako: „Ses po—al v
kině!“, na které je zase odborník Jirka. Pak
je tu ještě třetí situace, kdy se instruktoři a
vedoucí posmívají dětem – „Ratatatata!“,

Hlášky z Velkého harcu
Kopněte do vrtule!
3,2,1, teď!
Instruktoři – Ratatatata!
Hvězdička
Jé! Pořádně na prasáka!
Michal
Tak určitě!
No jo no, neuděláš nic...
Lukáš
Houbičky!
Vendy

Z Narnie na Sever
Vyrážíme mezi válečníky Severu
Zvuky průletů německých letadel či zlatonky
během zápasu ve Famfrpálu se zdály býti už
na doslech, nakonec se však zdá, že zvítězí
oslavné ódy na počest bohů Thora, Odina,
Lokiho a dalších. V příštím roce se totiž vypravíme na sever, kde vikingové dávají dobrou
noc a současně také dobré ráno. Pokud zrovna
máte štěstí a nějaká noc je.
Vikingové byli severští mořeplavci, jenž se
v 8.-11. Století našeho letopočtu vydávali na
dobyvatelské výpravy po Evropě a nejen tam.
Tvrdí se totiž, že to byli oni, kdo jako první
dorazili do Ameriky! Na těchto plavbách byli
pod ochranou nejen již zmíněné trojice, ale i
řady dalších bohů, sídlících v síních Valhally.

Nechcete-li v diskuzi s Olafem a Henrikem
během pádlování na drakkaru působit neznale,
nemuselo by být špatné si zopakovat některé
severské fráze. Například „med hver padling
nærmere fastlandet“ (s každým zapádlováním
jsme blíže pevnině), „det finnes ikke dårlig
vær, bare dårlige klær“ (neexistuje špatné
počasí, jen špatné oblečení). Po přistání se pak
může hodit „bjeffer hunden sjelden biter“ (pes,
který štěká, nekouše).
Ať už s frázemi, či bez nich. Těšíme se, až se
v září sejdeme u jednoho pádla!
Kuba

