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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
bude ke snídani servírovat 
kornflejky s kravským mlékem 
nebo toustík s nátěrkou. 
K tomu samozřejmě cejlonský 
čaj. S cukrem. Balíček na oběd, 
svačinu a svačinu bude 
obsahovat lahodné zapečené 
sendviče, tatranku, která se 
Tatranka nejmenuje a jablíčko. 
Povětšinou budou vráceny, 
protože nemohou konkurovat 
hranolkám, klobáse, 

hamburgerům 
a dalším 
chuťovkám 
na koupališti. 
K večeři se 

bude servírovat tradiční 
povýletový buřtgulášek 
s chlebíkem z Heřmanova 
Městce. Snad... 
 

Jaké bylo počasí? 
Po celý den nás drtily těžké 
mraky, které hrozily, že nás 
každou chvíli zavalí tunami 
vody. Nezavalily, vůbec. No a 
navečer vysvitlo i Slunko. 
Čekáme na zítřejší vedro 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           42 
2. II.  Poláci            31 
3. I.   Angličané      28 
4. III. Francouzi     26 

 

Navštívili nás: 
Kuřátko. Což nás velice 
potěšilo. Jednak máme naši 
vedoucí, která jezdí jako 
hlavní vedoucí na první 
turnus, rádi, jednak nám celý 
večer krásně hrála na 
táboráku. Druhou návštěvou 

pak byla 
hygienická 
stanice 
z Chrudimi. 
Hledala a 
hledala, ale 

jako naši rádcové: nenašla! 
 

Služba a hlídka dne: 
3. oddíl - Francouzi 

Huliman: Pat 
 

Včerejší prasáci: 
Prasáků přibylo. Psoun 
s Méďa již obhájily. A zítra 
dostanou speciální pomoc 
vedoucího při úklidu. Kiki a 
Viki   spadly na dno po 
včerejší desítce. Psík a 
Schauma dostali dokonce 
superprasáka. Bolt dostal 
prasáka pouze za svou půlku 
stanu.  

Budíček po Germánsku! Vybíjená! 
Mravenci útočí! Slavnostní táborák se stiskem!!! 
Vybrakovaná Jednota! Wydrův airsoft! Jednooký Nakladač?!  

Hygiena! Chackalův stan opět přestěhován! Sir Goryla z Moravy! 
Poté, co Toni vyrazil dveře kadibudky, do které byl ještě skoro spící, Morčetem, 
Rockim a Tom-Tomem odnesen, se konal budíček s Germánskou znělkou. Germáni 
hájili sabotáž budíku tím, že vyhrávají, a mohou si proto pouštět co chtějí. „Poláci je 
musí předehnat, dokud je někdo neporazí, bude se to opakovat každý den!“, naštvaně 

komentoval změnu budíčku tradiční komentátor Haše. Hned po snídani, nástupu a bodování stanů vyzvali Germáni Poláky ve 
vybíjené na souboj o 3 vlajky. Souboj se měl odehrát v Rabštejnské Lhotě. Jakmile jsme však dorazili, zjistili jsme, že 
Germáni zapomněli přinést na svou vybíjenou míč, který musel následně hrdinný Wydra přivážet autem. Hned po 
skončení zápasu, který Germáni vyhráli, proběhla pro dobrovolníky návštěva Jednoty, ze 
které Bodlinka odcházela se třemi plnými taškami. Ostatní táborníci už potom do Coopu 
ani nevešli, protože jim nezbyla žádná čínská polévka. Podle Psíka prý ani chléb. Po 
návratu do tábořiště jsme přivítali Hygienu, která už pečlivě kontrolovala, zda máme vše 
v pořádku. Měli jsme. Ostatně jako vždycky a po dvou hodinách jsme se rozloučili se 
slovy. „Za rok na shledanou“. Dále jsme, podle starodávného receptu vařili lektvar na 
obranu proti obrům. Angličané rozluštili recept lektvaru, psaný ve starodávném jazyce nejlépe, ale i přesto se 

Francouzům povedlo vytvořit lektvar s mnohem lepší příchutí, i účinky, a proto jim byl darován bonus 
jednoho bodu do etapové hry. Tento bod také rozhodl o tom, že včerejší den byl 
celkově vítězný pro Francii. Po obědě, při poledním klidu proběhl na Meandrech 
s Wydrou dobrovolný airsoft, zatímco Toni organizoval pod vedením Máci 
Zumbu v Krčmě. „Tak nevím, kdo byl během poledního klidu spocenější – 
z Toniho teklo jak z vola, ale Wydra byl mokřejší než mořské prasátko“, nahlas hloubal přemýšlivý Srna. 
Následovalo lovení obřích očí, při kterém se Nakládači povedlo zakopnout a 
upadnout na větev. Do konce dne chodil s jedním okem zavázaným, a k večeru byl 

pro jistotu odvezen do nemocnice v Chrudimi. Jelikož tam ale nemají oční oddělení, tak se vypravil rovnou i 
do Pardubic. Tam zjistili, že vidí lépe než řidič Michal a následovalo přelepení oka pirátskou páskou a 

transport zpět do tábora. Na večerním nástupu byl Goryla pasován na rytíře Gorylu z Moravy. „Teď už mě bude 
předbíhat spolu s Matem i Goryla, no to je teda výborný!“ komentoval Uterovo 
rozhodnutí zklamaný Srna. Ke konci dne proběhl slavnostní táborák, při kterém 

šlehaly plameny tak vysoko, že se Chackal bál o svůj opět - tentokrát na hřiště – přesunutý stan. „Morče prej 
do toho ohně něco nalil, aby to jako hořelo“ vysvětlovala situaci Žalka. Po krátkém zpěvu proběhl u ohně 
tradiční stisk ruky, při kterém si táborníci mohli tajně přát jedno přání, které by se jim, pokud vše udělali 
správně, mělo jednoho dne splnit. Do večerky nám pak Kuře, Sedma a Máca hráli na kytaru. Také jsme si 
vyslechli tradiční legendu o sestrách Tallhoferových, které se dle pověstí pravidelně třetího srpna zjevují. Následovalo tradiční 
vybrakování kuchyně od stroužků česneku, protože ten jediný před sestrami dokáže ochránit. 

Obři útočili na Kamelot! March raněn! 
Obří lejna! Obří les! Obří obři! Obři kam se podíváš! 
To, co March včera předpokládal, se bohužel stalo skutečností. Obři se objevili. Je to zkrátka tak. 
Každé kouzlo má svoji cenu. A cenou za světlo z líhniště obrů, které přivolalo zpátky Uterovu 
dceru Morganu, bylo vylíhnutí obrů. Nejprve se objevily první indicie – obří lejna po cestách po 
celém Pendragonu. A obři. Stovky obrů. Artušova družina se hned vydala na průzkum. March sice jednoho obra 

skolil, byl však přinesen na nosítkách polomrtvý a jen zásah víly Zvonilky ho přivedl k životu. Jedinou obranou proti obrům je, jak 
známo, účinný lektvar. A právě ten pomohl k překonání obrů. Snad pod dojmem vítězství Uter zapomene na včerejší drobné 
Merlinovo a Marchovo kouzlení. March má přesto podezření, že Morgana je také čarodějnice. A kdo ví, jak ovlivní další příběh. 

Marcelin blog 
Ráda bych poděkovala všem 
čtenářům mého blogu, doufám, že i 
nadále vás budou bavit mé 
příspěvky. Čaký má 1. Místo za její 
modrou sukni ve formě topiku. 
Abych pořád nepsala jen o stylovém 
oblékání našich táborníků, rozhodla 
jsem se, že do své rubriky budu 
přidávat veškeré žhavé novinky. 
Dnes jsem si povolala informační jednotku, která mi 
sděluje informace z první ruky. Srna si stěžoval, že by 
se vedoucí mohli oblékat lépe. Nejvíce mě zarazilo, 
že všichni táborníci nepřišli na první slavnostní 
táborák vhodně oblečeni, měli špinavé věci, někteří i 
špinavé nohy a obličeje, například Rychlík, nebo 
Pilař, zbytek nebudu radši komentovat. Cestou na 
hřiště ke koupališti jsem málem šlápla do obřího 
exkrementu, a pak se mi Quaska smála, což mě dost 
naštvalo. A taky jsem dnes slyšela od mé kamarádky, 
že Bolt ukradl v sazce papírek od Notky a opsal to, 
ale nechci kecat, takže to radši nebudu komentovat. 
Pac a hezký den Vám přeje Vaše Marseeela. <3 

Láska, sex a něžnosti 
Vlk dostal před odchodem na dnešní airsoft pusu od FüFü, Mat jen závistivě 
sledoval. Šimpo/Anglán po dvou dnech vysvětlil Miši, že je již zadaný, a že 
má doma přítelkyni, o které ji neřekl dříve, protože mu to bylo líto. Žába 
přišla po namáhavé zumbě ke zpocenému Tonimu a chválila, jak pěkně voní. 
Waku se snažil získat si La Syčku tím, že jí pochválí ocas, ale zřejmě se mu to 
nepovedlo, protože byla o hodinu později viděna s Rychlíkem na posedu. 
Žabka proseděla úplně celý slavnostní táborák s Gorylou a z neznámého 
důvodu odháněla své kamarádky Mášu a Krtka. Rocki byl přistižen, jak si 
odnáší Čaký do své kóje na rameni, utekla však s odůvodněním, že má žízeň. 
Večer za ním do spacáku přišla FüFü, kterou ovšem Komár zahnal do svého 
stanu. A spacáku. Piko, prý kdyby nebyl již zasnoubený s domácím pop-
cornovačem, pozval by Plyš na sobotní ples. Máša, uražená, že se s ní Žabka 
nebaví, se pozvala do stanu s Vlkem, Benderem a Boltem.  

Čeká nás 
Mana ráno padat nebude. Nemáme na ni jednoduše čas. A 
rozcvička bude také netradiční a rychlá. To abychom 
jednak snížili zpoždení po slíbeném opožděném budíčku, 
jednak proto, že nás čeká dlouhá cesta do Slatiňan (s 
odbočkou na rozhlednu Bára). A cílem je tamní koupaliště 
s průzračně modrou vodou. Pružně tak reagujeme na 
tvrzení, že bude teplo.   

„MY NEMŮŽEME NA HLÍDKU, PROTOŽE TAM BĚHÁ MYŠ!“, ŽELVA & HANDSFREE 


