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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
ke snídani připraví loupák a 
bílou kávu, či čaj. 
K dopolední svačince si 
zopakujeme včerejší úspěšný 
meloun. K obědu si dáme 
frankfurtskou polévku a 
vogonské buchtičky se šodó. 
K odpolední svačině bude 
jablíčko s rohlíčkem.  
K večeři se můžeme těšit na 
chlebík se sýrovou, 
drožďovou a česnekovou 
pomazánkou. K případné 
druhé večeři si dáme chléb s 
pomazánkou. 

Jaké bylo počasí? 
Opravdu nevíme, co tady 
budeme v následujících 
deseti dnech psát. Tropy, 
vedro, sucho, horko. Něco 
jako u vás doma. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci               54 
2. III. Francouzi          51 
3. II.   Poláci               44 
4. I.    Angličané          41 
5. V.  IFS                       36 
 

12 z Nučic! 
Je to vskutku neuvěřitelné, 
ale letos se nám podařilo na 
tábor nabrat 12 táborníků 
z jedné vesnice! Opravdu 
by dali jeden celý oddíl. Je 
to neuvěřitelné, ale Nučice 
jsou táborová vesnice! 
 

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: 
2. oddíl 

Huliman: Bodlinka 
Služba: Adel, Ště-ně, Šašan, 

Škorpík, Bender 
 

Včerejší prasáci: 
Poslední den na táboře už 
celkem pochopitelně 
Nakladač nepotřeboval 
uklízet, tudíž s Pyrátem byli 
našimi jedinými prasáky. 

Vogonská poezie?!? Fakt humus! 
Nakladač odjíždí, Plyš přijíždí! První táborák! 

Bramboriáda! První klíště! Brčka kam se podíváš! Balíky! 
Přes oběd si pro zraněného Nakladače, který se rozhodl, že, ač to bylo 
obtížné rozhodování, pojede raději domů, než aby celý tábor nemohl 
běhat, přijeli rodiče. Pochutnali si ještě na holandském řízku s bramborem 
a vyrazili. Tak snad se Nakladačovi natažené vazy brzy vyléčí. Před 
svačinou oddíly vymýšlely poezie, aby potěšily Prostetnika Jelze, a 

přesvědčily ho, aby je nevyhodil z přetlakové komory do vesmíru. Každý oddíl vymýšlel básně dvě. 
Všechny výsledky dopadly výborně. Snad až na Bleskův, který, aniž by si cokoliv napsal a promyslel, 
předstoupil a začal slátat veškerá slova, která bylo třeba do básní zahrnout. Ani se mu to 

nerýmovalo. „No tak a tohle se bere jako báseň jo?!!“ reagoval na jeho výkon rozzuřený 
Srna. Následovala stezka hnusu. Táborníci měli za úkol získat 
kartičky s textem, který byl utopený v kentusce, nebo na kartičce 
plné nutely, kterou museli olízat ze stromu. Pro další pili slanou 
vodu, lezli na slizké stromy a dokonce i jedli pečené červy. 
Odpoledne jsme při hře používali brčka k nasávání papírků za 
účelem přenosu z bodu A do bodu B. Všichni táborníci si však po 

skončení hry brčka nechali. A pak byly všude. I v kentusce. A ty, které nebyly pohozené všude různě 
okolo, byly v rukou dětí, které se bavily tím, že foukaly do pití. „No tak proč my jim tady vymýšlíme 

program, stačí pár brček a je postaráno.“ komentoval brčkový nepořádek Haše. První klíště letošního táboa 
měla Elza. Objeveno bylo za uchem během česání vlasů. Vitalinea tedy utíkala pro foťák, odvedla Elzu 
k Žábě a fotila, jak ji Žába klíště odstraňuje. Nakladač nám sice odjel, ale večer zas přijela Plyš. A přivezla si 
s seou tentokrát malou sestřičku, Žužu, která se bude poprvé také účastnit tábora. A k večeři jsme si opekli 
špekáčky na ohni. Oheň jsme museli udělat kvůli suchu malý, abychom neriskovali požár a zhasili jsme jej 
ihned po dopečení večeře, ale lepší než nic. I když byl oheň malý, špekáčky byly výborné. A většina se i 

povedla. Během včerejšího dne měla kuchyně opravdu klídek. Brambory udělali táborníci 
během ranní bramboriády a s večeří se také moc nemazali. „Až budu velký, asi bych chtěl 
být kuchařem na táboře“, spřádal plány s dvěma buřty v ruce Buchta. Také nám dorazily 
první balíky. Jak už je tradicí, táborníci si je musí „zasloužit“ oběhnutím tábořiště a 
pokřikem „Jsem traktor Zetor 24, brm, brm, brm“. Prvními Zetory byli Jedlík a Vitaci-Týna.  

Zafod čmajznul Srdce ze zlata! 
Jak dlouho vydržíš ve vesmíru bez kyslíku? Uvidíme! 

Přesvědčí vogony pozemská poezie? A co je úkolem prezidenta? 
Arthur Dent s Fordem Prefectem byly předvedeni před velitele stavební flotily 
vogonů Prostetnika Vogona Jelze. „Veškerý odpooor je zbytečnýýiiý!“. Řval na ně 
vogonský strážný. Pohodil je před Prostetnika, který jim zarecitoval výběr ze své 
poezie: „Ó, fretná chrochtobuznosti. Tvé mikturace jsou mi jako zplihlé 
žvastopunkcery na plzlé včele. Já zapřísahám tě svými frůnícími kvrdlovrzy. Nebo tě 
roztrhám na fidloprčičky svými patlocaráty. Tak bacha na to!“ Nebo alespoň tak 

nějak ta báseň byla. Ale svitla kapka naděje. Když Arthur a Ford vymyslí báseň lepší. A co vy rodičové? Nechcete 
pomoci svým ratolestem a napsat nám nějaké zajímavé úryvky z vogonské poezie? Určitě na to čekáte, tak se dejte 
směle do díla a podpořte oddíl svého táborníka zajímavou tvorbou! Nevyhodí je z lodi. Nevymysleli. A tak je zase 
stráž vleče, tentokrát k přechodové komoře, aby je vyhodila z kosmické lodi. A v kosmu, i když se pořádně 
nadechneš, nevydržíš déle než 30 sekund. Vyhodila je… Pravděpodobnost, že je někdo zachrání, je tak nějak velice nepravděpodobná. 
No, to nás přivádí k informaci, že na druhé straně vesmíru právě křtí prezident galaxie Zafod Bíblbrox (mimochodem, úkolem 
prezidenta není moc držet v rukou, ale odvádět pozornost svými činy od toho, kdo moc skutečně drží, což vlastně nikdo neví…) úplně 
novou vesmírnou loď Srdce ze zlata. „Ta je tak úžasně úžasná, že bych ji nejradši čajznul!“. A jak řekl, tak udělal… 

Stany bez karimatek! 

Opravdu velice překvapení byli naši 
táborníci včera ráno poté, co se vrátili 
z rozcvičky. Nejprve pobaveně hleděli 
na horu z matrací ze zety škůrodravé, 
což jim přišlo celkem vtipné. 
Postupně jim ovšem docházelo, že se 
může jednat o matrace z jejich stanů, 
kde zanedlouho bude probíhat 
bodování. Bylo velice zajímavé 
sledovat, jak jim to postupně 
docházelo. Matrace se naštěstí 
podařilo navrátit zpět a bodování 
dopadlo zase uspokojivě 

Láska, sex a něžnosti 
Den 4. nám přinesl informace o 
vývoji vztahu Kecala. Stále se 
nemůže rozhodnout mezi Náťou a 
mezi Vitaci-Týnou. Zdá se však, že to vyřešil tím, že se děvčata 

obden střídají. To však není vše. Kiki zahýbá Pylařovi a raději se 
věnuje Šimpovi. Buba stále pokukuje po Boltovi, ten se však 
mnohem více věnuje Gepardici. Blesk potají šmíruje Adél. Anna se 
neustále předvádí před Horalem a také to jedné určité osobě řekla. 
Locyka trénuje svou hlídku tím, že hledá Jedlíkův stan. Pyrát dnes 
vymýšlel různé taktiky ve hře, aby udělal dojem na Lyšku. 

Čeká nás 
Dopoledne nás čeká hra boj o 
kyslík. Před obědem budeme 
ještě unikat před střelami. 
Odpoledne proběhne celá řada 
kvalitních a vzdělávacích cechů a 
po svačině oddílové volno. Nebo to bude naopak. Večer proběhne při kytaře, aby se 
táborníci důkladně naučili táborovou hymnu. 

„JEŽÍŠI ZASE NĚJAKÁ SCÉNKA BUDE…“  (PYRÁT NA RANNÍM NÁSTUPU) 


