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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
naservíruje snídani ve formě 
chlebíku s paštikovou 
pomazánkou, černým čajem 
z Indie a bílou kávou z Melty 
z Pardubic. Ke svačině budeme 
podávat meloun. K obědu si 
pochutnáme na vydatné gorylí 
polévce a srních koulích 
s rajskou omáčkou a těstovinou, 
konkrétně vrtulemi. Odpoledne 

ke svačině 
se bude 
servírovat 
rohlík a 
(možná) 

jogurt, případně něco jiného. A 
večer: dá-li počasí, budou 
konečně špekoně. 
 

Jaké bylo počasí? 
Ráno svítilo sluníčko. Ale podle 
computeru ne. Podle computeru 
pršelo. Pak sluníčko zašlo. 
Nepršelo. Podle computeru ne. 
Podle něho pršelo. Odpoledne 

se to již sešlo a pršelo drobně u 
nás i v computeru. Ale pak se to 
obrátilo a pršelo zase jenom 
v computeru. Naštěstí! 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           63 
2. II.  Poláci            58 
3. I.   Angličané      49 
4. III. Francouzi     41 
 

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

 

Návštěvy: 
Opustila u nás 
Manka (mamka 
Žalky a Krtka) 
společně se 
Žalkou. 
Budeme se těšit 

na shledání na podzimním srazu. 
Hlavně ve zdraví! Jako každou 
noc nás i včera přišla navštívit 
místní lištička, která je 

zajímavostí 
pro každou 
hlídku a 
lákadlem 
pro 

fotografy, kterým stále uniká… 
 

Včerejší prasáci: 
Již víme, proč mají Myš, Plyš a 
Šmudla uklizeno, Bolt 
s Benderem včera také uhájili své 
stany před Gepardicí, tak 
můžeme napsat pouze o Ptáčeti 
a Lvici… 

 

Epesní výlet! Hradní oběd! 
Triskoška! Striptýz! Krb hoří! Tom-tom!Notka! 
Všechno vyžráno!Proč Miš uklízí?Kanada dopadena!A ztrestána!Milionář! 

Brzy ráno (asi o půl desáté) jsme si vzali 
pláštěnku, pevnou obuv, fuskomety a vyrazili na 
výlet. Hledali jsme svatý grál. Na Dagorladu jsme 
z luštění prastarého jazyka zjistili, že se nachází na 

zřícenině hradu Rabštejnku. Šli jsme tedy tam. Někteří táborníci měli problém s tím, že je to moc blízko, rozhodli jsme se 
tedy, že půjdeme oklikou. Jakmile jsme dorazili k Rabštejnku, započala bitva o pevnosti. Bitva, ve které hned ze začátku místo 4 družin 
hrály dvě tajné aliance, bitva, která přinesla mnoho emocí, ztracených vlajek a málem zmrzačenou Notku. Ta v zápalu boje dostala 
dusivý záchvat a i s ukořistěnou vlajkou se skácela rovnou k zemi. Naštěstí byl zdravotník hned po ruce, tak se podařilo Notku během 
chvíle rozdýchat. „Ta to fakt žere a jde do toho až na krev!“, ocenil statečnost krev vykašlávající Notky komentátor Srna. Přestože alince 
nakonec byli Anglie+Germáni a Francie+Polsko, tak kupodivu vyhráli nakonec Angličané s Poláky, na třetím místě skončili Francouzi, 
a na čtvrtém Germáni. Po hře jsme se konečně odebrali na slíbený Rabštejnek, kam nám polní kuchyně dovezla várnici s pitím, tousty 
s rohlíkem, jablkem a sušenkou. Na samotném hradu Rabštejnku jsme potkali Otce Furu a zvolení zástupci čtyř oddílů museli hledat 
odpovědi na jeho hádanky. Po správných odpovědích (byť to bylo velmi na vážkách) jsme získali svatý grál a za doprovodu drobného 
mrholení vyrazili kratší cestou do tábora. Cestou jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Například, že Miš si opravdu chce 
uklízet a Šmudla musí, jinak jí Plyš zabije. Tom-tom (kdysi vtipný) si zase stěžoval, že jej Morče okrádá o všechny jeho peníze a následně 
se jej snaží uplácet pendrekem. Odpeledna na tábořišti proběhla tradiční soutěž „Chcete být Milionářem?“. Byla zima, tak jsme při 
soutěži roztopili v krbu. Z tohoto důvodu jsme dali Škvarkovi volno, a místo něj topila Sedma. Z bezpečnostních důvodů. Večerní 
nástup nám okořenil Morče, který dorazil ve slušivém růžovém tílečku, prý aby se zalíbil Marcelce a dostal se do jejího blogu. 
Následovala Toniho triskoška, která se táhla až do večerky. Při stříhání, a překladu polských videí jsme zjistili, že Škvarek se polsky 
řekne Žužel, takže Haše má hned tři přezdívky, které už i táborníci vesele střídají. „To je povyku, člověk se trochu popálí a hned o něm 
všichni mluví!“, komentoval situaci naštvaný Srna, který přemýšlí, jak by na sebe také upoutal více pozornosti a zlikvidoval 
nepřátelského komentátora. Při triskošce byl Ještěr viděn, jak tančil bez Želvy. Už se z něj pomalu stává samostatný táborník. Večer 
jsme zjistili, že informace o tom, že si Morče nakreslil plány potoka, aby mohl jeho oddíl vyhrát, byla lživá. Ve skutečnosti potok jen 
vysekal, takže se omlouváme za falešné informace, dnes už bývalého informátora, jehož jméno nebudeme zmiňovat. Na triskošce také 
tančili Toni, Morče a Chackal. Přidal se k nim pak dokonce i Srna, který si sundal tričko a polonahý pobíhal po táboře. „Tak tímto 
způsobem se hlavní mediální hvězdou fakt nestane!“, komentoval jeho počínání stále doutnající Škvarek. Stejně jako poslední dny jsme 
podávali druhou, třetí i čtvrtou večeři – tousty s nutelou, guláš a nově uvařené těstoviny s boloňskou omáčkou. Vše bylo snědeno 
během pár minut. Dokonce ani chléb v kuchyni nezůstal. „Jestli to takhle půjde dál, tak se asi vrhneme na táborová zvířata. Morče za 
nic nestojí, ale třeba taková gorila, nebo srna by stála za úvahu..“, hledal možnosti nasycení táborníků 
Škvarek. Tak se nechme překvapit, co nám dnes kuchyně nabídne dobrého. V době uzávěrky tohoto čísla 
se nám donesla nemilá zpráva. Kanada je tady! Nejprve ze strany vybraných vedoucích, kteří byli následně 
ztrestáni samotným Uterem. Aby to táborníkům nebylo líto, tak si vymysleli protiakci. S nejmenovaným 
Pylařem se spojila dokonce hlídka ve složení Mat, Urna a Veverák. Také tito výtečníci byli záhy potrestáni osobou nejpovolanější! 

Morgana utekla! Máme Svatý Grál! 
Gynewra oživena! Uter se těší na tajnou lásku! Co vlastně víme o Ninive?! 

Morgana utekla! Opilý Hector ji nechal pláchnout. Dříve však pod vlivem vinného nápoje Hectorovi předala listinu 
s popisem, kde získat Svatý Grál. Brzy ráno se Uter s družinami vydali na dalekou cestou na hrad Rabštejn. Protože je 
před hradem čekaly čtyři pevnosti hrad střežící, bylo potřeba nejprve je dobít. Pak již cestě pro Grál nebránilo nic. A 
Otec Fura Uterovi po uhádnutí čtyř hádanek Grál předal. A když z Grálu večer podal Artuš kouzelný lektvar, podařilo 
se vzkřísit i Gynewru. I s očekávaným potomkem. A zítra? Již za ranního kuropění by se za hradbami Kamelotu měl objevit Pejard 
z Mercie. A v jeho družině je i čarokrásná Ninive. Uther má již mnoho let její obrázek nad postelí. A je vdovec. Už skoro třicet let. A 
tak se i poměrně na Ninive těší. Moc se ale netěší Merlin. Něco v něm hlodá, že Ninive není jen tak obyčejná žena. Je to čarojdějnice. 
Dokonce ta nejmocnější. Ale až zítřejší den ukáže, co se stane. 

Marcelin blog 
Čusky busky, dnes jsem měla velmi 
dobrý den, vstávala jsem strašně 

brzo a ještě ke všemu jsem měla zalepené oči. Musela jsem 
se trmácet na nějaký hrad, kde se mi cestou zpátky 
rozmočily vlasy, ještě teď jsem z toho celá bledá. Nakonec 
mi pomáhali Vlk a Srna, jeden mě po cestě nesl a druhý mi 
ručníkem utíral kapky vody z obličeje. Celou dobu nás 
sledoval Nakladač a záviděl, jak se o mě starají. V táboře 
jsem si chtěla odpočinout, ale po 15 minutách přišel ke mně 
Morče a začal do mě narážet, že je v růžovém tričku hezčí 
než já, radši jsem ho odpálkovala, abych si mohla ještě 
chvilku odpočinout. Se smutkem odešel pryč. Večer jsem to 
parádně rozjela na díze a musím říct, že jsem byla nejlepší. 
Mat a jeho pradlenářská show byla na prd. Goryla pustil při 
tanci ducha a 10 lidí muselo náhle opustit Krčmu, včetně 
Psíka, který dodal, že půjde radši k latrínám, kde to tolik 
nesmrdí. No tímto bych radši skončila, nemám ráda horory 
o duchách. Když už jsem u toho, tak jsem si řekla, že pozdě 
večer půjdu postrašit pár jedinců, kteří neabsolvovali stezku 
odvahy, celou akci vedl růžový Morče, Rocki a také Máca, 
vše nakonec dobře dopadlo. Srna si stěžoval, že nedostal 
najíst a tak jsme mu přinesli zbytky bramborového salátu, 
oblizoval se u toho až po uši. Ha ha ha, hezky poslouchejte, 
paaa, Vaše nejrůžovější Marcelka. 

Láska, sex a něžnosti 
Psík a Schauma šli bok po boku, celou cestu na Rabštejnek. I z něj. 
Drželi si od ostatních odstup přibližně 6,23 metrů, o čem si asi 
povídali? Každopádně večerní triskošku spolu protančili. Urna nalezl 
tajnou schovku Pylaře s Náťou, kteří se po výletu vypařili. Asi tak 
hodinu je sledoval, a pak se rozhodl, že je napráská. Museli se tedy 
vrátit do tábora. Morče dnešek strávil spolu Čaký a Tom-tomem. O 
odpoledním volnu si zalezli k hřišti, za stany a večer protančili v trojici 
(tedy… Někdy i ve dvojicích, ale střídali se.). Morče navíc ve svém 
dívčím oblečku zřejmě zaujal Toniho (Marcelku), protože se o něj Dj 
Toni večer snažil. A to tak, že mu pouštěl hudbu, kterou má rád. Dále 
se během triskošky ploužily následující páry: Nákladač+Gepard (která 
opustila Bolta), Vlk a Želva, Kiki a Bender, Kecal a jeho mluvící mikina, 
Mat a Füfü, Pat a Bodlinka (která mu dala nakonec přednost před 
zhrzelým Rockim) a nejroztomilejší Buchta a Locyka. 

Čeká nás 
Dopoledne nás očekává před svačinou Vyzývání 
Francouzů. A bude to v Hutututů. A prý vyzvou 
Angličany. Nebo Germány? Po Melounu proběhne 
fuskáčová bitka bez oživování, tedy do posledního muže. 

Po obědě se program rozdvojí, aby airsoftoví hráči sehráli druhou a 
poslední bitvu a ostatní hledali svou identitu (kterou jim Ninive sebere) 
ve hře na čísla. A pak po další svačině hra frisbee kriket. A večer noční 
hra! 

„VON JDE DĚLAT BORDEL A BOJÍ SE!“ (MÁCA O TONYM BĚHEM NOČNÍHO BORDELOVÁNÍ) 


