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 Merlin!? 
13. SRPNA 2016  - SOBOTA                                                                                                             CENA 10 TDA  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani bude pomazánka 
z čekulády, tedy z nutely na 
rohlíčcích z Heřmanova 
Městce za korunu šedesátčtyři. 
Ke sváče do busu je připraven 
balíček s obloženou houskou, 
sůšou a přesnídávkou. Oběd 
už bude jinde. V krčmě u 
veselé Mileny až za rok! Kolik 
asi bude příští rok diet. Letos 
byly tři různé. Kuchyně, 
děkujem! 
 

Jaké bylo počasí? 
Polojasno, skorojasno, chvílemi 
zataženo, při večerním rautu i 
lehce kapavo. Celý tábor bylo 
počasí tak nějak akorát. Ani ryba 
ani rak, ani teplo ani zima, ani 
sucho ani déšť. takže: Petře, 
děkujem! 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           96 
2. II.  Poláci            95 
3. I.   Angličané      84 
4. III. Francouzi     75 
 

Služba a hlídka dne: 
4. turnus… 

 

Včerejší prasáci: 
Tři letečáky. Konečně se 
dočkala Myš. Asistoval ji 
úspěšně Bender s Vlekm, 
kterým byla sundána i celta, 
aby se podařilo vyvětrat smrad. 
A Nakladač vše korunoval. 
Pod postelí si udělal 
odpadkový koš. Teda: místo 
pod postelí používal jako 
odpadkový koš. 
Největší prasačkou letos po 
mnoha letech nebyla Miš, ale 
Bender a Vlk. 
Naopak nejhezčí stan se již 
mnoho let v rukou Želvy a 
Ještěra. Gratulujeme! 
 

Děkuji Vám všem: 
Ještě jednou veliké díky všem, 
kteří tu byli těch báječných 14 
dní. Tedy všem 70 táborníkům 
a 21 vedoucím. Díky 
oddílovým vedoucím, 
zdravotníkům, zásobovačům, 
kuchyni a Labušovi – 
Marschovi za dva týdny 
vyplněné programem bez 

možnosti odpočinku!  
Díky moc všem, Komár :-) 
(Basil/Uter) 

Deutschland über alles! To je konec! 
Vlajka nechce dolů! Rozhodl závěrečný rozstřel! 

Dražba, cetky, blbiny! Triskoška do bílého rána! Slzy a podpisy! Děkuji Vám všem! 
Po mnoha letech strádání a ústrků je to tady! Germáni se včera vydali 
na vítěznou pouť. Celým táborem se dlouho do noci nesla C. a K. 
hymna Zachovej nám Hospodine – ovšem s novým textem. A jak 
k tomu nakonec došlo. Bylo to jedno z nejtěsnějších vítězství za 
mnoho let. Sice již od prvních chvil se Germáni drželi v čele, ale 
Angličané a zejména Poláci mocně dotahovali. Ranní mana byla 
velkým zklamáním a ve finálním rozstřelu jen pár setin sekundy u hořícího ohně zachránilo mocnou 

říši od katastrofy. Poláci měli v rozstřelu takřka poloviční čas co ostatní oddíly a tak jejich 6 bodů 
z vítězství v rozstřelu bylo jejich. Naopak Germáni se zdrželi a téměř byli poslední, ale Angličanům se 

nepovedlo oheň zapálit ihned a tak první se čtvrtým oddílem dostaly po 
dvou bodech za předposlední místo. A právě tyto dva body, získané 
Anglickým nepovedeným ohněm rozhodly o výsledku celé etapovky. 
„Tak jsem mu ten pokus o utopení mohl vrátit aspoň v etapovce“, 
radoval se komentátor Srna poté, co se dozvěděl informaci o tom, že tradiční komentátor 
Škvarek (dříve Haše) skončil s Poláky až za ním. V odpoledních hodinách se táborníci společně 

sešli na velkolepé dražbě. Každý dostal ke svým pracně vydělaným penězům ještě bonus 
z táborové pokladny. Již za pár hodin se budete moci přesvědčit, jak kvalitně (teď už vaše) děti 

nakupovaly a utrácely veškeré táborové finance. Tradičně se většina 
táborníků celé odpoledne a podvečer věnovala jediné kratochvíli – 
shánění podpisů všech vedoucích a táborníků na šátky, bločky, ruce, 
nohy, a další. Na večerním nástupu jsme tradičně poděkovali kuchyni, 
technickému sektoru, programovému i hlavnímu vedoucímu, zdravotníkům, všem vedoucím a 
samozřejmě i táborníkům. Každý oddíl si jako každý rok vybral svého nejlepšího táborníka. Za Anglii 

byl vybrán Horal, za Poláky Bodlinka, za Francii Pilař a za Germány Notka. Tedy s výjimkou Horala potomci našich vedoucích. 
„Taky mohli Angláni dát Bleska, nebo Zejna, aby to všechno zůstalo v rukou vedoucích“, mudroval nad rozhodnutím 
Angličanů Srna. Tito táborníci měli za úkol slavnostně stáhnout vlajku, která se ale zahákla za suk na stožáru a za žádnou cenu 
nechtěla dolů. Naštěstí celou situaci zachránil Uther, který vlajkou prohodil uherák, čímž vlajku osvobodil. No a pak už jen 
následovala triskoška, která trvala až do dnešních ranních hodin… 

Každá pohádka má svůj konec!? 
Artuš pohřben. Uter a March přiznali barvu. 

Každá pohádka má svůj konec. A pátek je den končící. Velkolepý pohřeb Artuše byl narušen jen příchodem 
Trolice Tonieli, „Já si ho oživím“, plakala nad mrtvým Artušem. Příležitost nedostala. Artuš 

položil svůj život za vítězství dobra. Svatý Grál zůstal v moci dobra. 
A Gynevra chová ve svém lůně Artušova nástupce. Hned poté, co 
Merlin odeslal člun s mrtvým Arrtušem na širé vody jezera, předal 
Uter korunu Gynevře. Uter s Marchem pak přiznali barvu. Jsou z 
jedenadvacátého století. Následoval přechod do současnosti. Mise splněna. Basile! Úkoly splněny. 
Grál zachráněn. Morgana, tedy doktorka Morganovová zneškodněna. Myslím, že to byla dobrá 
práce. Čekám na další úkoly. Ale dej mi aspoň rok odpočinku! Johann von March. 

Konec tábora 
Konec tábora je v sobotu 13. srpna 2016 
v 10:00. 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 již nestydí se obejmout. Dokonce spolu tančí! I 
bez hudby! Tradiční špeh a donašeč Urna nám dnes nedonesl 
žádné informace, neboť sám skončil ve stanu i spacáku 
s Krtkem. Pilař protancoval noc s jedinou osobou a to 
s Mášou, kterou následně pozval přenocovat k sobě do stanu, 
Máša ale odmítla a sama se uzavřela ve stanu, kde snad bude 
v bezpečí. Mat protančil zas a znovu celou noc s FüFü oba stany nepřetržitě 
hlídáme. Bendr celý večer usiloval o objetí Želvy, ale tak měla oči pro někoho 
jiného, nevíme koho. Rocki místo toho aby trávil poslední hodiny s Bodlinkou 
tak je trávil s plačícím Tom-Tomem. Toni a jeho fyzický stav byl natolik špatný, 
že tančil pouze se sloupečkem, který je uprostřed tanečního parketu. Tom-Tom, 
Pilař a Gorila dostaly košem a proto spí ve společném obětí na černo u ohniště. 
Je nám jich opravdu líto. SiSi bránila Vlkovi odchodu z poslední diskotéky, těžko 
říct zda to mělo nějaký záměr nebo ne. Mladší táborníci taky nezůstaly pozadu a 
našli si partnery jako: Ptáče a Buchta, A-Tom a Megí, Lvice a Waku, Locyka a 
Piko. Viki si nemohla vybrat mezi Urnou a Veverákem tak pro jistotu tancovala 
s oběma.       

Marcelin blog 
Marcely se definitivně zbavujeme. Příští rok se těšte na Ivetu. nebo Petru? Nebo 
Tinu, Nebo snad Toniho?  

Čeká nás 
Sbaleno už máme. Takže úklid. A odjezd. I když Piko třeba nebalí a čeká, až mu 
sbalí taťka. Také nás čeká spousta slz a loučení. Díky věrným čtenářům našeho 
plátku! Slovem klasika: Tak sbohem a dík za ryby! 

„ZÍTRA SE Z TOHO STEJNĚ BUDU DVA DNY VZPAMATOVÁVAT!“ (WYDRA O KONCI TÁBORA) 


