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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Láďa s Pískletem nám 
v Krčmě u veselé Mileny ráno 
dají makový závin jablečný, 
makový a tvarohový, a to 
spolu s kakaem. Dopolední 
svačina tradičně ovoce a 
zelenina stále ze zahrádek 
rodičů. Čočková polévka a 
zapečené těstoviny s okurkou 
budou na oběd. Odpolední 
svačina jogurt (tentokrát bez 
známé země původu) a 
křupavý rohlíček z Heřmanova 
Městce za korunu šedesát tři 
(prý na haléřích nezáleží, proto 
nekupujeme v Kauflandu za 
korunu pade). K večeři se 
„těšíme“ na krupicovou kaši. 
Barevnou. Ještěže nám zbyl 
ten rozstřel. Španělský.  

 

Jaké bylo počasí? 
Dopoledne svítilo slunce 
Slunce a vypadalo to, že nás 
čeká koupaliště. Odpoledne se 
ale ochladilo a koupaliště 
hrozilo spíše z mraků. Spadlo 
jen pár kapek, ale večer byl 
chladný jako u Baltu. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           36 
2. II.  Poláci            27 
3. I.   Angličané      25 
4. III. Francouzi     19 

 

Navštívili nás: 
Vosy. A Tonda Obal 
z EkoKomu. Ten nikoho 
nepíchl, na rozdíl od první 
vosy, která píchla Krtka. 

 

Služba a hlídka dne: 
4. oddíl - Germáni 
Huliman: Wydra 

 

Včerejší prasáci: 
Schauma je prasák! Jeho 
spolubydlící Psík vznesl 
protest u samotného Utera, 
který seznal, že Psík prasák 
není, že je pouze psík. Mezi 
prasáky ale patří komplet stan 
Srny a Kecala. „Ta Myš si letos 
uklízí, to není možný“, diví se 
zkušený Haše. „To je kvůli 
Angličanovi“, odvětil Error 
s tím, že Šimpo je již od loňska 
nazýván Anglánem. 

První Titanic! Válka vyhlášena! 
Tonda Obal v akci! Marcelka bloguje! 

První fuskáčová bitka! Buzoly mátly! Ošetření by nepřežila! 
Ráno čekalo nepříjemně mokré překvapení Toniho. Skončil v potoce. Rukou 
Morčete. A Tom-toma. Pomstu plánuje. „Tatínek vám vyhlásí válku!“ křičel 
hledaje skrýš za mohutnými zádovými svaly ještě mohutnějšího Mácy. A k tomu se 
ještě stíhá věnovat psaní nového blogu pod pseudonymem Marcelka. Čtěte nový 
růžový odstavec! Krutou pravdu ukázalo stanoviště zdravovědy při odpoledním 
orienťáku. Vitalinea by jen těžko přežívala ošetření zlomeniny stehenní kosti 
Bleskem. Návrh rozříznout stehno a zatlačit kost na správné místo ji nenadchnul. 

No, pravděpodobně je to v rodině, protože jeho sestra Notka Labušovi na zlomené stehno lila kbelíky 

ledové vody a při vědomí ho udržovala drastickým štípáním do ucha. Srna při stejné disciplíně projevil 
duchapřítomnost a zachraňoval a obvazoval vlastním tričkem i kalhotami. Zůstal přitom jen v trenkách. No 
a v šátku kolem krku. Při orienťáku přišly ke slovu také buzoly. Zpočátku žádná sláva, ale po rozpačitém 
úvodu se z táborníků stali na buzoly machři. „Asi dobrá učitelka!“, komentoval přednosti 
buzolí učitelky Sedmy Srna. Opačného názoru byla Bodlinka, kterou prý Labuš poslal 
dokonce dvakrát špatným směrem. „Asi nedávala příliš pozor a neví, jakej je Labuš 
záškodník“, chichital se správným směrem vyrazivší Srna.  Odpoledne nás navštívil 
EkoKom se soutěží Tonda Obal. Některým tábornicím připadal název natolik infantilní, 
že začaly rychle simulovat různá zranění, aby nemuseli absolvovat třídění odpadků do 

barevných košů, slalom s popelnicemi a další kratochvíle. „Mám z toho úplně černý ruce“, komentoval 
vožení popelnic Gepard. Dopoledne jsme se dočkali i první fuskáčové 
bitky. Byla na přání (sepsané v knize přání a stížností) a vyplavila 
adrenalin všech do závratných výšin. Zarazila nás ovšem taktika 
Francouzů, kteří pečlivě střežili svůj kruh, i když byl bez jediné vlajky místo toho, aby se 
pustili do útoku za znovuzískání vlajky. „Co by tomu řekl Holland. Nebo Napoleon?“ 
divil se výkonu germánský poručík Bender.  

Morgana objevena! Kde byla?!? 
Merlin s Marschem společně přivolali Morganu. Co na to Jan Uter? 

Krásná Morgana zmizela. Kam? Proč? Kdo ví? Uter nasadil všechny síly, aby dceru 
našel. Artuš se tedy moc nepřetrhl a volné chvíle trávil s Gynewrou. Ta těch 
volných chvil po zmizení své paní Morgany měla až až. March marně pátral 
v čarovných knihách po způsobu, jak Morganu najít. A navíc: Uter mu kouzla 
zakázal i v případě Morgany. Ale to už se na scéně objevuje Artušův sluha Merlin. 
March hned pozná která bije, tuší už od počátku, že i Merlin je kouzelník. Velký 

kouzelník. Merlin nakonec Marche přesvědčí, že Morganu přivedou zpět pomocí kouzel. Marně 
March varuje, že každé kouzlo má svou cenu. Večer je Morgana přivolána zpět. Uter se raduje. Ale kouzlo sebrané v líhništi 
obrů (kteří jsou mimochodem dávno v Pendragonu vyhubeni) svou cenu mít bude… Ale to již v našem příběhu předbíháme. 

Všem návštěvám! 
Jako každý rok očekáváme na 
slavnostní sobotní ples SpT 
několikero návštěv. Bohužel 
nejsme schopni zajistit žádnou 
ubytovací kapacitu! Každý bude 
muset strávit noc mimo 
tábořiště. Stravu jsme schopni 

zajistit pouze těm, kteří se v dostatečném předstihu nahlásí 
Komárovi. Děkujeme za pochopení. 

Marcelin blog 
Dnes jsem opět bedlivě pozorovala styl 
oblékání u našich táborníků a tábornic. 
Když jsem se dnes procházela po 
tábořišti, tak jsem se málem lekla, že 
vidím zpěvačku Tinnu Turner, ale 
nakonec jsem zjistila, že je to jen Gepard v černých legínách. 
Morgana už nejhezčí není, dnes opět měla stejný žížaloidní 
žlutý kostýmek a proto jí hodnotím 3. místem. Dále jsem ve 
večerních hodinách zaslechla hlasité smání se ze stanu č. 18, 
okamžitě jsem šla zjistit situaci. Všichni si ztěžovali na Psíka, 
který tam měl údajně vypustit pekelného krakena, a proto ho 
hodnotím jako nejsmradlavějšího táborníka na 2. místě. Ale 
fuj. 1. místo dnes získávají Kity, Fiona, Kamča a Žalka za 
perfektně sehranou čtyřku v růžových topech. To je 
prozatím vše, zítra se můžete těšit na další pokračování mých 
příspěvků. Pusu posílá vaše Marcelka. 

Láska, sex a něžnosti 
Šimpo se stal šťastným 
vyvoleným Myši, která mu posílá 
jeden vzkaz za druhým. Začala 
kvůli němu i uklízet! Do zajištění 
schůzky vkládá všechno. „A má 
velkou šanci“, ujistil náš tajný 
zdroj Bender. Prý je dokonce 

pozvaná na ples. Žába se místo detěm věnuje spíše Tonimu. 
Oba na sebe po celý den dívají a večer trávili s Nakládačem 
na marodce. Bolt je tedy zase sám. Teda jen stanu. Vlastně 
není, noc trávil s Benderem a Vlkem. Náťa strávila noc se 
Lvicí. Pro umožnění tohoto privilegia byla Mond přesunuta 
k Ptáčeti. Mat a FüFü utvořili na diskotéce nový pár, který 
přetrval již celý dlouhý den. A Strašilka ve snaze získat si 
Zejna použila kruté varování před štípnutím vosy do. Ehm. 
Pánové tuší, dámy se červenají… 

Čeká nás 
Brzy dopoledne vyzvou Germáni na 
souboj jeden z národů. Budou to 
Angličani? A v jaké disciplíně? A 
můžeme již lehce poodhalit, že se 
objeví stopy obrů a nezbyde, než již 
dopoledne začít vařit lektvar na obranu 
před obry. A bojovat s nimi budeme i po celé odpoledne. 
Večer, pokud se podaří obry zneškodnit, nás čeká první 
slavnostní táborák.  

„PROČ ZASE JÁ?!?“, KRTEK PO PÍCHNUTÍ VOSOU 


