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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
bude ke snídani servírovat 
chlebík s marmeládou a kakao. 
Dopolední svačinkou bude 
hruštička a k obědu jako 
polévka bude zeleninový krém 
a buchtičky se šodo. 
Odpolední svačina dnes 
nebude kvůli brzké večeři, ke 

které budou tradiční slavnostní 
hamburgery. Druhou večeři si 

táborníci pravděpodobně 
pořídí na plesu. 
 

Jaké bylo počasí? 
Celý den bylo zataženo a 
vesměs mrholilo. Ráno před 
budíčkem přišel krátký svěží 
deštík. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           44 
2. II.  Poláci            34 
3. I.   Angličané      31 
4. III. Francouzi     28 

 

Navštívili nás: 
Žába s doprovodem z IQ 
Landie s Jirkou a Ježourem, 
kteří jsou také dobří 
kamarádi Toniho. A staří 
táborníci Honza a Pavel 
Cidlina (zvaný Buřt). 

 

Služba a hlídka dne: 
1. oddíl - Anglie 
Huliman: Lůca 

 

Včerejší prasáci: 
Bendr dostal prasáka za 
zmuchlaný, mokrý ručník 
zahrabaný v kufru, a Vlk 
s Boltem za to, že se na 
Vlkově půlce našlo FüFüino 
spodní prádlo.  

MasterChef! Arcižranice všem! 
Odbouraná scénka! Kvalitní hnůj z Kamelotu! Rovnátka! 
Banánový les zplundrován! Megafocení bez Tom-toma a Notky?! Bolt pobodán!!! 

Kupodivu všech, věčný spáč Bender dnes již od brzké sedmé hodiny chodil za 
Labušem a ptal se ho, kdy už bude budíček. „Ještěže Srna ještě spí, to by měl určitě zas 
nějakou hloupou poznámku“ reagoval na nedočkavého Bendera stále rozespalý Haše, 
který si následně stěžoval, že Rammsteini k budíčku jsou sice fajn, ale měli by tam 
nechat to Du Hast. Následně po budíčku, ranní maně a nástupu, kde jsme stahovali 

kdoví-kým nastrčenou vlajku s logem brokolice, proběhlo další vyzývání. A vyzývali Angličané. A 
nevyzývali nikoho jiného, než Poláky, jak je již zvykem, a vyzývali v dětské štafetě. Pravidla výstižně popisuje věta „Vaše nejmenší dítě je 
štafetový kolík!“ Následně proběhla hra v banánovém lese, kde táborníci trhali banány dle barvy, která je rozděluje v oddíle do čtveřic. 

A pak je snědli. Následně oddíly dostaly své volno, které, protože si měli připravit natáčení filmu (místo 
tradičního divadla), nebylo tak úplně volnem. A ihned po obídku proběhlo megafocení 
všech oddílů a táborníků (krom Tom-toma s Notkou, kteří pro jistotu přiběhli alespoň 
na poslední fotku, která se ale stejně nepovedla), následovala velkolepá hra MasterChef. 
Oddíly rozdělené do svých čtveřic měli ve svých čtveřicích uvařit čtyři pokrmy. Jedna 

čtveřice se starala o Settonův hrnec – díru v zemi vytápěnou rozžhavenými kameny – kde pekli maso. Druhá 
čtveřice vařila tradiční bramboračku, zatímco třetí připravovala pizzu. A to šunkovou, brokolicovou, žampionovou 
a salámovou. Poslední čtveřice dělala salát. Šopský salát. Ale to asi Pylař od Francouzů nepochopil. Ochutil šopák 
sladkou paprikou. A pepřem. A přidal i ocet. Prý i kečup. Asi nějaký francouzský zvyk. A jak tak porotci 
ochutnávali saláty, aby je ohodnotili, Máca začal zjišťovat, že asi Pylaře zaškrtí. „Máco, to bude dobrý… Až teda 
na ten salát“ škádlil Mácu pobavený Haše. A když se vše dovařilo, začala žranice. Nejdřív bramboračka, následně 
salát (který Francouzům musel sníst polský Psík). Po žranici přiběhla Wel za zdravotnicí, že prý má zničená 

rovnátka. Což jsme, vzhledem k tomu, že jí nebylo rozumět, pochopili právě díky tomu, že jí nebylo rozumět. Pohotový Michal tedy 
obvolal přibližně 14 zubních pohotovostí, ale byl všemi odmítnut, protože nebyli schopni pomoci s rovnátky. Dokáží prý pomoci jen, 
pokud někoho bolí zub. Michal tedy vzal situaci do vlastních rukou, a díky své technické odbornosti zjistil, že jí vystřelilo pérko, které 
drželo zuby pohromadě, narovnal ho tedy a den byl zachráněn. Gepard se nacpala k Boltovi do stanu, vzala mu nůž, že prý mu pomůže 
s vyřezáváním, a místo toho mu zabodla nůž do nohy. Proč? Prý jí Bolt tvrdil, že má 
kovové kroksy. Nakladač přiběhl, aby Boltovi ránu vyčistil. Nastříkal mu na ni repelent. 
Joker Nakladačovi repelent vytrhl z ruky, že prý se to používá na hmyz, a nastříkal ho 
Nakladačovi do levého oka (druhé oko má ještě ze středečního zranění zalepené). Večer 
naprosto všechny odbourala velká scénka. Nejprve „odpadl“ Morče po romantické scénce  
trolicí. Vše završil Komár, který nebyl schopen slova a scénku dokončil doslova v slzách. 

Trolice ovládla Artuše!! Uter popraven?! 
Merlin uvězněn (a vysvobozen)! Trolice přelstěna, zabita! Uter je zpět! 

Morgana již ve tři hodiny ráno vysvobodila nastrčenou trolici Tonniellu, která se ihned vydala do 
komnat Artuše. Lektvar lásky zafungoval, a i navzdory jejímu nechutně odpornému vzhledu, Artuš 
podlehl. Vyhnal Gwynevru, uvěznil svého šaška Merlina a porazil rytíře Hektora s Lancelotem, kterým 
pak na přání trolice nakázal popravit Utera, aby si mohl Tonniellu vzít za ženu a udělat ji královnou. 
Rytíři však neuposlechli, a Utera pouze vyvedli z království, dokud pro něj nebude bezpečné navrátit 

se. Marsch mezitím vysvobodil Merlina, se kterým vymyslel, že ji přejedí k smrti, a jen pro jistotu pro Artuše vytvoří 
lektvar, na zvrácení účinků lektvaru již působícího. Navařili, a Tonniella hodovala. Artuš si po vypití lektvaru 
uvědomil, co se děje, a trolici zabil. Uter se po uklidnění situace navrátil (s Gwynevrou v náručí), a smradlavému Artušovi se vysmál.  

Blog KRITIKA MařEnA 
Zdar chlapi, ženský taky žejo… dneska jsem se rozhodl, 
že navštívím – se svým profesionálním štábem – 
tenhlecten tábor. Žejo. Pak jsem si, jakože říkal, že bych si 
moch jako vzít rači něco jinýho, ale pak mně řekli, že se tu 
bude konat ňákej majstr-šéf, bo co… No, soutěž ve 
vaření, že… Tak jsem šel sem. Můj článek sice šéf 
neotiskne, žejo… Ale protože ňáká Marcela, bo kdo byla 
unavená, že prej byla i trolice a tak, tak mi dali mojí 
recenzi, místo jí. Myslim stejně, že ty její kecy nikoho 
nezajímaj, žejo… No, tak každopádně. Zeptal jsem se na 
brokolicovou pizzu, a ti majstři jí měli. Dokonce čtyři 
verze! Říkám si, „to jsou borci jak prase“! Žejo… No a 
tak jsem jí ochutnal. Zkusil jsem tu Francouzskou verzi, 
jak tomu říkali. Byla hnusná, chutnala po šnecích. Tak 
jsem jim to vrátil, vše vysvětlil a už chápou. Už jo. Další 
verze jsem radši ani nezkoušel, nebyl čas, a hlavně na ty 
paka nemám nervy. Byla ještě sýrová pizza, salámová, a 
ňáká čtvrtá… Prostě pizzy, klasika co máme u nás na vsi. 
Nezkusil jsem je. Dal jsem si pak „Polskou“ bramboračku 
chutnala sice dobře, ale do bramboračky to mělo daleko, 
spíš kořenná polévka s brambory. Další jsem radši 
nezkusil. Mohl jsem ještě prubnout maso, volí jazyk a tak 
dál, ale když jsem viděl, jak to vypadá, radši jsem odešel. 
Zduř buřt, MařEn.  

Láska, sex a něžnosti 
Po budíčku jsme si všimli, že ze stanu dvacet-čtyři, 
namísto Bolta s Vlkem vylézá Vlk s FüFü. Bolt zas 
přišel samotný od ohniště. Asi tam spal. Urna, na 
kterého si již dáváme pozor, vše opět sledoval. 

Tentokrát zíral ze zadní části stanu číslo dvanáct, kterému tajně 
odšrouboval zadní celtu, na Geparda, která si zrovna zavazovala šátek. 
Adél odešla samotná na hřiště, kde půl hodiny čekala na Rychlíka. Už za 
deset minut se však oba bohužel vrátili zpět. Quaska si všimla, že její 
oblíbenec Psík vybarvuje omalovánky. Sedla si k němu, a začala mu radit. 
Dopadlo to tak, že vše vybarvila ona. Očividně jí to jde velice dobře. Psík 
u toho usnul. Tedy spolu spali. Respektive on s ní. Goryla zase civěl na 
Žabku. Bez odezvy. Lyška se ve frontě na oběd ptala všech táborníků, 
jestli s ní nepůjdou na ples. Odpověděl jí Šimpo, který s ní prý půjde… To 
zas bude, až zjistí (stejně, jako Miš), že je již zadaný. Bodlinka má jasno. 
Jde na ples s Urnou, Veverákem, Rockim, dokonce i Čaký jako skupina. 
Bude to prý střídat, protože by nebylo fér si vybírat favority.  

Čeká nás 
Poláci hned k ránu vyzvou nějaký oddíl na souboj v páce. Kdo to asi 
bude? Jakmile vyhrají, bude se pokračovat ve vymýšlení scénářů, a 
následném natáčení vymyšlených oddílových videí. Po obědě proběhne 
nelegální duel, na který si budou táborníci moci vsadit až 50 TDA. Po 
jeho skončení se bude opět pokračovat v natáčení, a večer se bude konat 
18. Slavnostní ples SpT, pod vedením DJ Tonim. 

„PANÍ KABELKOVÁ CHODÍ JAKO TUČŇÁK, ALE NEŘÍKEJTE JÍ TO“ (TONI PO ZAPADNUTÍ DO 

KŘOVÍ, KDYŽ OPOUŠTĚL VEČERNÍ HOSPODU) 


