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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
ke snídani připraví 
kornfkejky s mlékem, ke 
svačině meloun. K obědu si 
dáme cuketovou vogonskou 
polévku a holandský řízek s 
bramborem. K odpolední 
svačině bude rohlík 
s ochuceným mléčkem.  
K večeři si každý opeče 
špekáček. K případné druhé 
večeři si dáme chléb s 
pomazánkou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Stejné, stejné, stejné. Vedro, 
horko, teplo, sucho, slunce. 
Prostě to, co všichni zažíváte 
ve svých domovech. Naštěstí 
máme kolem sebe les, který 
poskytuje drahocenný stín. 

Bodový stav družin 
1. III. Francouzi          35 
2. IV. Němci               35 
3. II.   Poláci                28 
4. I.    Angličané          23 
5. V.  IFSaJ                     23 
 

První babička SpT! 
Jedna věc nám do novin 
ještě nevstoupila! Syréna se 
měsíc před táborem stala 
babičkou, což jí učinilo 
první aktivní bábou 
v historii 28. let celého 
SpT! Gratulujeme! 
 

Vedoucí oddílů: 
I. Vitalinea+Sedma+Mat+Tom-tom 
II. Error+Pylař+Bodlinka 
III. Máca+Tony+Tobi+Psík 
IV. Syréna+Morče+Žabka 

V.  Wydra + Haše + Well 
 

Služba a hlídka dne: 
5. oddíl 

Huliman: Well 
Služba: Tchee-tcha, Pampel, 

Anýša, Tatra, Locyka 
 

Včerejší prasáci: 
Tak dlouho jsme čekali, až 
nám přijela! Hned druhý den 
po svém příjezdu se Naty 
(spolu s La Syčkou) staly 
našimi prvními prasátky. „Já 
jsem si to říkal, že by to 
mohla být zrovna ona“, 
radoval se z výborné 
předpovědi Hafík. 

Poprvé v nemocnici! A podruhé! 
Fuskometová bitva! Zelená kaše! Triskoška! 
Vedru se nepoddáme! První klikovací tresty! 10 litrů na hru! 

Netrvalo to mnoho dní a už jsme vyrazili do nemocnice. Nakladačův kotník nehodlal 
splasknout, tak šel na rentgen a dostal sádru – nechodící! „Stejně to nemá zlomený, ale jen 
natažený vazy – prostě simulant!“, nenechal se sádrou vyvést z míry Srna. Sotva se Žába 
uvelebila ve své marodce, tak do Chrudimi vyrazila znovu. Tentokráte s Locykou, která také 
špatně došlápla a prý ji pata bolela již před táborem. Ta žádnou sádru nedostala, má to prý 
opravdu jen naražené. Po třech klidných dnech se táborníci dočkali první fuskometové 
bitvy. Celé odpoledne běhali nadšeně po lese a vybíjeli se navzájem. „My jsme Komáre byli 

až na Dagorladu, ale tam jsme opravdu neměli s kým bojovat!“, unaveně ze sebe sypala La Syčka, která si bitevní 
pole prodloužila o dobré dva kilometry. V průběhu této bitvy se na oživovadlo postupně dopravilo přes deset 
litrů vody, kterou kompletně bojechtiví táborníci vypili. „S tou vodou v barelech to byl fakt 
super nápad! Aspoň nemusím pořád běhat pít do tábora, vedoucí jsou fakt borci!“, pochvaloval 
si propocený Hafík. Vedro, nevedro my nepropadáme panice a program jede na plné obrátky. 
Během poledního klidu jede stále Aquazumba a dokonce se našlo i pár odvážlivců, kteří se vydali 

na místní koupaliště, které si bohužel žije vlastním životem a jestli je někde dno, tak opravdu 
vidět není. Spíše by se dalo přirovnat ke včerejší krupicové kaši! Ano, letos měla barvu 
krásně zelenou a jen se po ní zaprášilo. „A já si zrovna tipoval na modrou, no snad to vyjde 
u jiného jídla…“, zklamaně předával Bender prohraných 20 Tallhoferových dol-árů Boltovi. 
Open Air Triskoška se včera rozjížděla postupně, nejprve štěrk patřil Buchtovi a Spíďovi, až 
po následném padnutím tmy se na „parket“ vrhli starší táborníci a pařili dlouho do noci. Po 
dvou dnech večerního klidu jsme se letos dočkali prvních narušitelů. Trojice Bolt, 
Bender a Srna dostala první nálož trestů již po večerce. Bolt se Srnou se ovšem 

nepoučili a těsně před uzávěrkou dnešního vydání začali s kanadskými žertíky prováděnými na vedoucích! 
Záhy byli odhaleni a postaveni před soud. Bolt jej přijal s pokorou, 
kdežto paličatý Srna si postavil hlavu a začal utíkat napříč celým 
tábořištěm, aby se nakonec ukryl na kadibudkách. „Já ale stejně věděl, že 
ho z ní Komár dostane!“, vše bedlivě sledoval hlídkující Hafík. Také Srna 
nakonec neunikl spravedlnosti a před definitivním zalezením do spacáku 
si ještě řádně zacvičil, aby vybil přebytečnou energii. 

Uši plné rybek, pusa plná buráků! 
Už rozumíme Vogonštině! Proč nás chtějí vyhodit z lodi? 

Arthur Dent se stále ještě nevzpamatoval ze zničení Země. Ford do něj cpal buráky horem dolem, to víte, 
Arthur ještě nikdy přenos paprskem neabsolvoval a musí doplnit bílkoviny. Na matracích ze zety 
škůrodravé to žádné pohodlí není a v kajutě dentrasijských kuchařů to právě taky nevoní. Mimochodem, 
dentrasijští kuchaři jsou ti nejlepší v celé galaxii. Právě proto je Vogoni zaměstnávají na svých lodích. 
Dentrasiové sice Vogony v lásce nemají, ale jejich měnu už ano. A jak s oblibou říkají: jediný Vogon, 
kterého chtějí vidět, je naštvaný Vogon. Ale zpět k našemu příběhu. „Jsme v bezpečí?“, vrtá Arthurovi 
hlavou? Jasně, že ne! Hlášení lodního rozhlasu hovoří jasně: „Aby bylo jasno, podle mého jste škodná! 
Nestal jsem se kapitánem vogonské stavební lodi, abych dělal nějakýho taxíka! Posílám pro vás hlídku, a až 
vás najde, vyhodí vás z lodi. A když budete mít štěstí, přečtu vám ještě něco ze své poezie!“, dokončil 
proslov Prostetnik Vogon Jelz. S babylonskou rybkou v uchu vogonštině rozumí každý, tedy už i my… 

Oslavná poezie! 
Slza mi ukápla dojetím 

Francie vyhrává, to je tím! 
borci jste děti 

sehraná skupina 
rodiče hrdě jdou středem 

neuspěti 
známá je rovina 

letos jste vítězi předem 
I kdyby zabraly ostatní státy 
i kdyby galaxie explodovala 
vy máte správné koordináty 

ač rada států to nepředvídala 
svlažte své znavené centrální mozky 

užijte si výsluní 
ať domů nejedou trosky 
ať vás výhra nezmění! 

kdo uhodne, která matka 
složila ty básničku 
má u mě nanuka 
a na tvář hubičku 

I takovéto vzkazy dostáváme 
v naší návštěvní knize. Moc 
děkujeme mamince Anýši (?) 
a těšíme se na slíbené 

hubičky (a nanuky ). 
 

Láska, sex a něžnosti 
I čtvrtý táborový den se může pyšnit novými objevy, 
kterými nás zásobuje náš tajný zpravodaj. „Ale opravdu tam 
Komáre nepiš moje jméno!“, marně prosila informátor 
Notka. Dvě nej kámošky Vitaci-Týna a Náťa se perou o 
Kecala, který v tom umí chodit a přízeň mezi ně hezky 

rozděluje, lehce více pro Náťu. Šimpo žárlí! Proč? To se dozvíme již zítra. Dnes 
mu po triskošce Máca dlouho promlouval do duše. Anýša stále dolézá za Psíkem, který raději prchá 

za Žabkou, kterou dnes opustilo Morče. Perlák v noci vystrašil hlídku, 
když se potají ploužil za stany, kde spí Miš a Tatra. Pochopitelně 
včerejší triskoška ukázala další nové páry. Dlouho do noci se spolu 
ploužili Šimpo a Kiki, která jej záhy vyměnila za Jezdce a Šimpo 
přesedlal na Miš, která se na závěr vrhla na Bendera. Dále Qaska a 
Psík, La Syčka a Rychlík, Spíďa a Bety a Buchta a kdokoliv. Jediná 
pusa, kterou jsme nakonec zaznamenali byla mezi Kecalem a Náťou. 

Čeká nás 
Ráno se Láďa s Pískletem těší na první bramboriádu. 
Následně budeme bojovat s oživlými matracemi ze 
Zety škůrodravé, které kompletně ožijí. Po dopolední 
svačině se dočkáme hrůzné Vogonské poezie. 

Odpoledne proběhnou cechy (zdravověda, 
vybíjená, společenské tance, paměťové 
hry, lukostřelba, kytara a výzdoba stožáru). 
Před večeří uvidíme slavnostní odhalení 
Srdce ze zlata. Večer se pokusíme zapálit drobný buřtový 
ohýnek a pozdě v noci budeme utíkat před Vogony. 

„MŮŽU MÍT KOMENTÁŘ?“  (SRNA KLIKUJÍCÍ VE DVĚ RÁNO) 


