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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
bude ke snídani servírovat 
Láďovo chlebík a vynikajícím 
čajem. Dopolední svačinkou 
bude zeleninové nadělení a 
k obědu Písklecí polévka a po 
ní bude následovat sladké 
překvapení. Odpolední 
svačinkou bude rohlík 

s jablkem a 
večeři si 
budou 
všechny 
družiny 
připravovat 
samostatně 
ve čtyřech 
skupinách. 
Dočkáme 
se 

Settonova hrnce, pizzy a 
dalšího. Druhou večeří bude 
chlebík s pomazánkou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Vedroučko. 
Prý 
nejteplejší 
srpnový 
den. Tedy 
doufáme, 
že ne a 
tepla se 
ještě dočkáme. Cesta v lese 
byla příjemná a teplo na 
koupališti báječné. K večeru se 
začalo zatahovat a lehce se 
zvedat vítr. 

 

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

 

Navštívili nás: 
Samotný prezident SpT 
Námořník společně 
s kapitánkou Hankou a 
rytířem Víťou. Také k nám 
zavítal Martin z 1. turnusu. 
Již zítra se to ale rozroste a 
začnou se nám sjíždět 
předplesové návštěvy, které 
okamžitě zapojíme do 
našeho programu. 

 

Služba a hlídka dne: 
2. oddíl - Poláci 
Huliman: Haše 

 

Včerejší prasáci: 
Prasáčky máme letos celkem 
stabilní. Stále čekáme na 
Myš, ale místo nich tu jsou 
Schauma, Bolt a Nákladač.  

Výlet na koupák! Francouzi mimo! 
Námořník je tu! Došly rohlíky! A také buřtguláš! 

SpT má talent! Další rytíři?! Konkurence zneškodněna! Vrátí se Srna? 
Protože Němci stále vedou, tak se nám včerejšího rána tábořištěm ozývala známá 
metalová skladba Du Hast. „Rammsteini k budíčku? Germáni, nevzdávejte se!“ 
obrátil svůj názor na germánskou hudbu k budíčku Polák Haše. Ihned po rozcvičce 
vedené Marcelkou převlečenou za babu Jagu, výborné kornflejkové snídani a 
nástupu proběhl odchod na koupaliště do Slatiňan. Jako první šli Germáni, kteří 

zároveň značili cestu a vymýšleli úkoly pro ostatní oddíly. Úkoly byly s narustající vzdáleností od tábora méně a méně civilizované. Ke 
konci byly oddíly donucené k úchylárnám, jako je třeba výměna triček všech kluků se všemi 
holkami. Což Angličané odmítli splnit, neboť hrdý Albion se nesníží k takovým 
praktikám. „No a my jsme to museli jako blbci dělat všichni…“, cedil mezi zuby 
polský Haše. Dostali jsme se dokonce i k úkolu, kdy museli táborníci chodit 

v podřepu, mávat křídly jako kačenky a do toho opakovat „káč-káč-káč“, a to až k příštímu fáborku, který se nacházel 
daleko vpředu. Když Germáni, Poláci a Angličané došli ke kočičímu hrádku, zjistilo se, že Francouzi, 
kteří měli být hned za druhými Poláky, byli předehnáni Angličany (kteří jim dali dvakrát takový 
náskok, co měli ostatní). Poprvé již na konci Rabštejnky, neboť Toniho zastávka v místním coopu se výrazně 
protáhla. Podruhé se zdržení nabralo při odchodu z rozhledny Báry, neboť Francouzi neměli s sebou hodinky a 
nedokázali odpočítat požadovaných 5 minut. Ale ostatní družiny na ně rády počkali více než hodinu na Kočičím 
hrádku, který je od Báry vzdálen cca 1,2 km. Na koupališti ve Slatiňanech jsme se dychtivě vydali do jediného 

„rychlého“ občerstvení. Bohužel oproti loňsku nedošlo k žádnému zlepšení a velmi příjemná paní se divila, že v tom vedru jí přišli lidi. 
Doba čekání na malou mističku hranolek se proto protáhla až na více než půl hodiny. „Ta paní by mohla soutěžit v rychlosti 

s Tonim“, glosoval tempo občerstvení Haše. Párky v rohlíku došly zcela. Po návratu z koupaliště k nám na 
návštěvu přijel Námořník. Nebo před návratem. Ale mnozí to zjistili až potom, a tudíž nám to do novin 
stačí. A nepřijel sám. Přijel i se svojí ženou Hankou a synkem Víťou. A ten 
byl hned společně s Locykou a Tom-Tomem pasován na rytíře. Takže může 

předbíhat ve frontě na oběd a mít prodlouženou večerku. Takže předbíhat bude Námořník. Nebo 
Hanka. Ale Víťa to ve svém věku asi nezvládne. Díky nízké kvalitě jídla koupališti zmizel večerní 
buřtgulášek během chvilky a kuchyně celý večer přimazávala chlebíky s paštikou. „Ještě že některé 
tábornice nedojídají, mám to místo druhého přídavku“, postával před východem z Krčmy rozežraný Goryla. Večer Error s Tonim 
zorganizovali dlouho plánovanou soutěž „SpT má talent“, kterou moderoval Leoš Mareš (Toni) a porotu tvořili Richard Genzer 
(Máca), Lucka Bílá (Vitalinea), Láďa Hruška (Tom-Tom) a Horst Fuchs (Error). Hloupé řeči přivezl i Andrej Babiš v podání Pylaře. A 
že jsme dnes neslyšeli nic o našeho komentátora Srny? Bohužel, Haše využil příležitosti a velkého množství vody, aby se svého rivala 
zbavil. „Nemá se mi cpát do novin, prevít jeden!“ obhajoval své počínání s úsměvem na tváři mokrý Haše. 

Morgana kuje své pikle! S trolicí! 
Artuš vypil jejich lektvar! Zamiluje se do ní? Opravdu jí trolice hnůj? 

V našem příběhu se objevila znenadání. Morgana se pravděpodobně rozhodla vzít situaci do 
svých rukou a stát se královnou místo svého nově nalezeného bratra. Trolice Tonniella a její 
um v míchání lektvarů Morganě mohou náramně pomoci. Když se pod tíhou nápoje lásky do 

trolice zamiluje Artuš, nejen že vyžene Utera, ale následně s trolicí odejde do hnojišť a cesta na trůn pro 
Morganu bude rázem volná. A trolice čerstvým hnojem rozhodně nepohrdne. Jestli se tenhle plán zadaří, Morgana nejenže se stane 
královnou Kamelotu i celého Pendragonu, ale otevře se jí i cesta k získání svatého grálu a tím možnost ovlivnit celou budoucnost. Je 
budoucí minulost předem dána, nebo ji můžeme změnit? Jak se zachová March a promluví nám do příběhu Merlin?!? 

Marcelin blog 
Měla jsem tu čest vzít si ráno 
rozcvičku v podání baby 
Jagy, nalítla jsem tam 
v puntikatém kostýmku, 
všichni na mě koukali, jak 
kdybych spadla z višně (nebo 
jabloně??) Tímto jsem dala 
najevo všem táborníkům, že 
mají více chodit v barevném 
oblečení. Ještě jsem se 
styděla, za to, jak hrozné 
plavky někteří táborníci měli. 
Například vedoucímu 
Tonymu urvali neznámí 
pachatelé pravý kus spodních 
plavek, nepodařilo se mi 
zjistit, který darebák má 
v tom prsty. Psík a Sisi zase 

hladili na koupališti Schaumovi nohy a říkali mu, 
že je má hezky oholené, nestačila jsem se divit, 
ale na mě stejně nemá, heč. Cestou na Kočičí 
hrádek jsem narazila na Mata, Bolta a spol, jak 
jsou oblečeni do dámských topů, nejvíce se 
v tom vyžíval  Urna a Veverák. Nezapomeňte, že 
i vy ostatní můžete za  mnou chodit s novými 
trendy. Mějte se božsky, jako já. Vaše milovaná 
Marcelka. 

Láska, sex a něžnosti 
Když byl Šauma tázán, jak to vlastně 
s těmi holkami má, po dlouhém 
přemýšlení prohlásil, že se mu od teďka 
až do konce tábora nebude líbit jiná 

holka, než Krtek. Pylař byl viděn, jak chodí s Čaký u ohniště. Verka celý večerní 
nástup bedlivě sledovala Veveráka, později ho požádala, jestli s ní půjde na ples, 
Veverák slíbil, že bude přemýšlet, zda ji pozve. Bodlinka na koupališti, namísto 
toho, aby se koupala, usnula na Rockiho hrudníku. Tom-tom zas strávil celou 
návštěvu slatiňanského koupaliště s paní prodavačkou Martinou, a snažil se ji 
pozvat na čaj s brokolicovou pizzou. Zejn před publikem přibližně dvaceti velice 

zaujatých tábornic nafukoval své plavky, které mu 
následně Mauglí velice profesionálně splaskávala. 
Sízy si na noční hlídce odtáhla Bolta ke sprchám, 
Bolt však redakci požádal, aby ho dnes do novin 
nepsala, nebudeme tedy zacházet do detailů a 
nebudeme se o něm tedy dle žádosti psát, jelikož 

celý večer trávil zaklesnut do Geparda. Urna byl přichycený, jak z křoví sleduje 
bundu si oblékající Lyšku, po výslechu jsme zjistili, že má speciální výcvik 
v plížení a myslel si, že ho nikdo neobjeví. Budeme si na něho dávat větší pozor. 
Žába dnes pro změnu trávila večer s novou návštěvou Martinem. 

Čeká nás 
Už nyní je jasné, že Angličané dnes vyzvou soupeře na fuskometovou bitvu 
s pravidly zabij, koho můžeš. Natáčet budeme film. Po dopolední svačině. I po 
obědě. Ke zhlédnutí budou na nedělním filmovém festivalu v CannElotu. 
Odpoledne pak přijde na řadu soutěž MasterChef, jejíž výsledky budou 
konzumovány k večeři. 

„PROSÍM NETAHEJTE MĚ ZA CHLUPY V PODPAŽDÍ!“ (GORYLA) 


