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 Merlin!? 
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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Poslední den plné nabídky 
Krčmy u Veselé Mileny se 
bude servírovat ke snídani 
kakaíčko, makový, jablkový a 
tvarohový závin a vánočka. Ke 
svačině nabídneme jablíčko. 
K obědu bude oblíbená 
(barevná?) krupicová kaše a 
polévka s játrovými knedlíčky. 
Odpolední svačina bude rohlík 
s pomazánkouí A večer? To 
nás čeká smuteční raut před 
pohřbem Artuše.  

 

Jaké bylo počasí? 
Dnes vyšla předpověď yr.no a 
svítilo celý den sluníčko. 
Přesně podle předpovědi 
spadlo v jedenáct pár kapek. 
Nevyšly předpovědi ostatních 
serverů. Zimu hlásaly všechny, 
v tom se nemýlily. 

 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           86 
2. II.  Poláci            78 
3. I.   Angličané      69 
4. III. Francouzi     56 
 
 

Služba a hlídka dne: 
3 oddíl - Francouzi 
Huliman: Sedma 

 

Včerejší prasáci: 
Psoun s Méďou již uklízí a 
pohybují se téměř v průměru. 
Pikovi to ale ujelo a skončil na 
nule. Prasáky byly i Pylař a 
Tom Tom. 

Vedoucí odpadají! Mrzneme! 
Válečné půlšílenství! Konečně špekoně! 
Jdeme do finále! Mana se podivně (ne)množí! Topíme si celý den! 

Včerejší ranní mana, probíhala trochu jinak. Každý oddíl měl své vlastní malé 
maniště kde bylo šedesát many, a na žádné jiné maniště chodit neměl. To ale 
bohužel nepochopili germáni, kteří se rozeběhli k Angličanům a manu jim sebrali. 
A jak to dopadlo? Anglie donesla méně many (díky Germánům), Poláci přinesli 
právě šedesát kousků a zbylé dva oddíly přinesly o dost více many, než vlastně 
mohly nasbírat. Věřili byste, že mnohdy je těžké říct, zde někdo podvádí? Po 
snídani nastal čas na další vyzývání. Germáni vyzývali v kuželkách. A nevyzvali 
nikoho. Prý kdo je dost odvážný na to se jim postavit. Postavili se jim dosud 

výzvy stále prohrávající Poláci. A opět nevyhráli. Remizovali! Takže na večerním nástupu, místo toho aby tradičně vlajky 
odevzdávali, dnes si je přišli s Germány vyměnit. Dále hráli kuželky Francouzi proti Angličanům. Toni sice vůbec nevěděl, co 

vlastně počítá, ale Chackal si výsledky zapisoval do svého telefonu, pročež si neudělal závěrečný 
součet, ale mazání, takže žádné výsledky nepřinesl. Tudíž Anglie 
prohrála kuželky kontumačně. „Chudáci Angličani, já jim to 
počítal, a jsem si jist, že vyhráli. Ale to ať už si vyřeší 
s Chackalem“ litoval osud prvního oddílu nedaleko stojící Haše. 

Proběhla taktéž tradiční hra válečné šílenství, která ale letos netradičně nebyla celodenní. Začala 
zhruba dvě hodiny před obědem, na který jsme měli hodinu (tradičně se obědvalo na bojové 
pláni), a následně se hrálo další jednu hodinu. Takže místo celodenní bitvy jsme měli bitvu 
tříhodinovou. Následně se hrál frisbee kriket, kdy jsme se rozhodli táborníkům věřit a svůj počet hodů si počítali sami. Takže 
třeba taková čtveřice (trojice) Miš, Plyš a Šmudla skončila s výsledkem osmdesáti hodů, zatímco ostatní čtveřice měly mezi 
čtyřiceti a padesáti. „Holky měly štěstí, že se počítal výsledek nejlepší čtveřice, jinak by je Francouzi asi neměli rádi.“ Zapínal 
pomalu svůj mozeček právě probuzený, ale stále spící Škvarek. Večer jsme se konečně dočkali špekoňů. Ale snad větší atrakcí 
než špekoně byl Škvarek, kterého (pro jeho bezpečí) skoro každý vyhazoval od ohně. A zbytek se ho ptal, jestli ho nemají jistit, 
kdyby tam náhodou zas padal. A tím, jak nám klesá teplota, tak nám klesá i počet fungujících vedoucích. Error pomalu zalehává, 
Morče skoro nemůže mluvit a Máca byl dokonce na pohotovosti. Tak snad ještě den vydržíme! 

Artuš mrtev! Morgana zabita!  
Rytíři kulatého stolu! Byl opravdu kulatý?! Velká bitva! 

Vážnost situace si vyžádala svolat rytíře celého království. 
Morgana s Ninive se zmocnily Svatého Grálu a kují své ošklivé 
pikle. Slavnostní přísahou stvrdili rytíři věrnost koruně. Rytíři 
kulatého stolu. Rytíři Grálu. Společně vyrazili do bitvy proti 
Morganě a Ninive. Úspěšně bojovali a nakonec se Morgana ocitla 

zajatá v Kamelotu před samotným Uterem. Ve chvíli, kdy Artuš z toulce vytahoval svůj meč, by její zlá kouzla 
jednou pro vždy ukončil, zasáhl Uter a Artušovi zakázal vypořádat se se zlem. Marně 
Artuš předpovídal, že Uter ještě pocítí, že jeho rozhodnutí nebylo moudré. A to se 
ukázalo vzápětí, kdy Mrogana Artuše bodla zezadu. Ten vytasil svůj meč Excalibur a 
Morganu probodl. Jen Excalibur na čarodějnice funguje. Sám pak upadl zraněn k zemi. Přes 
všechnu snahu Marsch s Merlinem musejí večer Uterovi oznámit smutnou zprávu: Artuš je mrtev! 

Konec tábora 
Bohužel se to již blíží a musíme znovu zopakovat 
známé informace. Konec tábora je v sobotu 
13. srpna 2016 v 10:00. Pokud došlo ke změně 
v dopravě (bus SpT/vlastní doprava), tak nás 
prosím informujte na e-mail 
perejane@sptlomnice.net. Odjezdy táborového 
autobusu jsou pro jistotu zde: 

Stanice  
 

Jablonec n. N., parkoviště u 

plaveckého bazénu  
12:30 

Liberec, Třída 1. máje, naproti 

hotelu Imperial  
11:55 

Turnov, Terminál u železniční 

stanice – autobusová zastávka  
11:20 

Jičín, autobusové nádraží  10:55 

Hořice., čerpací stanice Benzina  10:20 

Hradec K., McDonald's Gočárův 

okruh (u Mountfieldu)  
9:50 

Pardubice, parkoviště u 

Hlavního vlakového nádraží  
9:20 

Rabštejnská Lhota 9:00 
 

Láska, sex a něžnosti 
Well a Pat se stále stydí se obejmout nebo chytit 
za ruce. Kriš celý den chodila s Jokerovým 
šátkem a ten zas s jejím. Taktéž spolu trávili 

nějaký čas po večerce v Krčmě. Jinak nám dvojice zůstávají tradiční. Tedy 
Rocki se potají schází se Sedmou, Morče s Čakí, Chackal s Mášou a Žabkou a 
Ještěr s Želvou. Piko s Waku se přetahují o Adel a Bolt s Vlkem o Gepardici, 
která to ráda střídá, zejména s Nakládačem. Schauma s Psíkem se porvali o 
Sízi, kterou předtím společně hodili do potoka. Urna s Veverákem původně 
závistivě přihlíželi, načež hodili do potoka i Schaumu. 

Marcelin blog 
Ahojky, včera jsem celý den sledovala, jak se probouzejí naši táborníci, ale v té 
zimě to nebylo ončo. Hlavně u chlapců jsem viděla skoro samou zelenou a 
hnědou, a to opravdu nejsou moje oblíbené barvičky. Chlapci, snažte se, ať 
vám můžu dát plusové bodíčky. Chválím Mášu, Krtka a Žabku, které se nebály 
a na odpolední hru vytáhly nové slušivé oblečky zářivých barev. Paráda 
holčičky moje. A zimička není dobrá ani pro mne, tak se jdu uložit, abych byla 
čerstvoučká na poslední den a vše vám krásně shrnula. No, zítra vám dám 

zlatíčka naposledy vědět co a jak. Pá, pac a pusu, VAŠE MARCELINKA!!!  

 :-**  

Čeká nás 
Závěrečný rozstřel. Ten může ještě zvrátit situaci a změnit vítězství družin. 
Kdo první byl? Kdo poslední? O to tady vůbec neběží. Chcem svorně žít, těch 
čtrnáct dní. No a odpoledne dražba. Večer po setmění se pak rozloučíme 
s Artušem. 

„TAK UŽ VÍM JAK SE DĚLAJÍ NOVINY!“ (LVICE A TATRA NA HLÍDCE POZORUJÍCE KOMÁRA) 
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