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Stopařův průvodce po Galaxii! 
2. SRPNA  2018 – ČTVRTEK                                 ROČNÍK Č. 14                                                              CENA 10 TDA 
  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
ke snídani připraví kornflejky 
s mlékem. K obědu a svačině 
budeme mít výletový balíček 
s toustíkem, banán, pití, 
sušenka, rohlík.  K večeři se 
můžeme těšit na vepřový 
gulášek z mladého býka a 
nadýchaný houskový 
knedlíček. K případné druhé 
večeři si dáme chléb s 
pomazánkou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Nebudete tomu věřit, ale 
opravdu nám pršelo! 
Odpoledne na několik 
desítek minut padala z nebe 
voda! A dokonce se 
ochladilo! Moderní technika 
nabízí online sledování, 
ovšem ne vše musí být 
přesné a správné. Zatímco 
Komárův žabák ukazoval 
déšť a pocitovou teplotu 
20°C, tak Sedma trvala na 
tom, že je 32° a slunečno. 

 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci               64 
2. III. Francouzi          61 
3. II.   Poláci               56 
4. I.    Angličané          46 
5. V.  IFS                       42 
 

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: 
3. oddíl 

Huliman: Tobi 
Služba: Šimpo, Okoun, 

Qaska, Notka, Bolt 
 

Včerejší prasáci: 
Nakladač tady už není tak po 
něm přebrala žezlo tradiční 
prasačka Miš spolu s Anýšou. 

Brutální hra! Velkovýrobna toustů! 
Kamcha přijela! Máme šátky! A vlajky! Prší! 

Nová hadice na Aquazumbu! Černý pasažér! Bude Armyshop? 
Kdo bude dnes simulovat, aby nemusel na výlet? 

Při budíčku jsme zjistili, že nám pod na nástupišti zjeveným hradem 
přespává Tony se Srnem a s Benderem. Jak je možné, že si hlídka 
nevšimla toho, že nebyli v noci tam, kde mají opravdu být, nevíme. 
„Já se tak těšil, že tam budeme spát až do konce tábora, ono to tam 
sice smrdí, ale připadal jsem si tam hustě. Teď když už lidi ví, že tam jsme to nemá smysl...“ smutně 

komentoval vlastní odhalení Srna. Ráno nám také při bodování stanů dorazila konečně poslední opozdilnice – Kamcha, se 
nemohla zúčastnit od začátku. Při zdánlivě zcela bezpečné dopolední hře, kde jediným úkolem bylo obmotat 
stromy provázkem, se nám naprosto brutálně poranili 4 táborníci. Suri běžela přes provázek, kterého si 
nevšimla a omylem se do něj v běhu zakousla a vytlačila si do tváře druhý úsměv. 
Prý to ale moc nebolelo. „A já jsem na ní volal, aby se do té hry zažrala – ale takhle 
jsem to úplně nemyslel!“, komentoval drsné zranění Hafík. Qasce s Lyškou se zas 
podařilo o provázek zakopnout a Horalovi se zas do provázku zamotala noha, 
kterou pak bylo za následek třeba chladit až do odpoledních hodin. Po obědě jsme 
nabatikovali včera svázané šátky a oddíl po oddílu jsme je vařili ve vodě s barvivem. Tentokrát se nám 

všechny barvy podařilo vychytat celkem dobře. Snad jen šátky anglické jsou trochu tmavší, ale pořád lepší, než, jako při 
minulém batikování, polské šátky, které byly růžové namísto červené. Na odpolední Aquazumbu jsme pořídili novou, 
speciální hadici, která dostříkne mnohem dále. Teď jsme schopni mířit až o 20 % dále! Také nám dnes 
konečně zapršelo. A že to byl pořádný slejvák. A trval celou půl hodinu. Tak aspoň na chvilku budeme 
mít od těch šílených such pokoj. O odpoledních ceších jsme zahájili, a v rázu stihli i dokončit, práci na 
oddílových vlajkách. Bylo to sice dobrovolné, ale z každého oddílu se cechu někdo zúčastnil, a všech 5 
vlajek vypadá opravdu skvěle. Obodovat se nedají jinak, než všechny stejně. Na zítřejší výlet jsme 
potřebovali spoustu toastů, takže jsme museli zapřáhnout Notku s Kiki a Verkou, aby s přípravou našemu tříčlennému 
technicko-kuchyňskému sektoru pomohly. I tak to celkem trvalo. Ale zítra se máme zcela jistě na co těšit. Když jsme se večer 
na poradě bavili o tom, zda necháme děti skočit si při výletu do Coopu, Wydrýsek prohlásil, že s nima rád dobrovolně zajde ve 
Slatiňanech do Armyshopu. Shodou náhod tam potřebuje, aby si nakoupil plyn do airsoftky. Ráno se těšíme na nová zranění, 
naražené paty a bolavá kolena. Přeci jen cesta do Slatiňan je skoro 4 kilometry dlouhá a mnohé tábornice ví, že autem je to 
daleko snazší. „Já si tipuju, že Náťa už od rána bude kulhat!“, vsadil se o 50 TDA Hafík. 

Jaderné střely!?! Nepravděpodobné! 
Z čeho má Marvin depréze?!? Teď už opravdu zemřeme? 

Takže pro shrnutí: Zafod Bíblbrox, prezident Galaxie, 
doprovázen sličnou pozemšťankou astrofyzičkou Trillian, 
čapnul loď na absolutně nepravděpodobnostní pohon Srdce ze 
zlata. Ford Prefect a Arthur Dent se po vyhození z vogonské 

stavební lodi vznášení ve volném kosmu a zadržují dech, což jim vydrží maximálně 
tak třicet sekund. Pravděpodobnost na záchranu je absolutně nepravděpodobná. Takžde 

tedy absolutně pravděpodobně nikoho nepřekvapí, když je nabere právě loď na absolutní 
nepravděpodobnost. Srdce ze zlata! Trillian má plné ruce práce s úhybnými manévry před vogonskými 
jadernými střelami. Depresivní robot Marvin, který je součástí posádky a oprávněně se cítí Trillian přehlížen, 
naše stopaře nabere. Stejně je k ničemu a podřadné úkoly se svou mozkovou kapacitou plní jen velice, velice 
nerad. Jaderné hlavice se k nám ale blíží rychlostí větší než rychlou. Teď už opravdu zemřeme? Pro 
uklidnění čtenářů a snížení napětí můžeme již předem prozradit, že jedinými oběťmi bude jeden vorvaň a květináč petunií.  

Dieta vedle diety! 
Když k nám před lety poprvé přijela 
bezlepková Miš, tak jsme mysleli, co to 
není za zádrhel. To jsme ještě netušili, 
že to je naprosté nic! Letos máme devět 
táborníků a jednu vedoucí, kteří trpí na 
různé druhy alergií. Pro představu: 
lepek, laktóza, jablko, mák, ořechy, 
citrusy, sezam, kiwi, arašídy, soja, 
uzeniny, smažené, kořeněné, ostré, 
houby, teplý sýr, luštěniny a zelí! Na 
dnešní výlet máme celkem 5 druhů 
toustů! „To jako fakt? Jste si nedělali 
srandu?“, koulel očima překvapený 
Hafík, který si večer šel pro třetí 
přídavek druhé večeře. 

Láska, sex a něžnosti 
Vaše nejčenější rubrika má aktuality 
o milostném trojúhelníku Náti, 
Kecala a Vitaci-Týny. Pro velkou 
publicitu se Týna vztahu s Kecalem vzdala a s Náťou přestala 

(aby to vypadalo lépe) komunikovat. Náš tajný informátor Urna odhalil svým 
dalekohledem, že se Hafík s Kosou chodí tajně pusinkovat za potok. A prý celkem 
často. Anna stále tráví spooustu času se Skyllerem. Během dopoledne se Jezdec 
snažil narušit vztah Kiki a Šimpa tím, že vedoucím nalhal, že Kiki nemůže tančit 
kvůli bolesti zad. Dále tady máme už jen takové menší 
novinky... Karol byl spatřen u Bleska ve stanu. Fellicity trávila 
polední klid s Šimpem. Ptáče pokukuje po Snejkovi, který se 
ovšem úspěšně všemu vyhýbá. Anýša se snaží při každém jídle 
sedět blízko A-toma, který ale stále častěji kouká směrem 
k Mauglee. Vztah Bolt, Bendr, Gepard se zatím nijak nevyvíjí. 
O dalších změnách Vás budeme informovat v zítřejším vydání. 

Čeká nás 
Ráno se úspěšně vyhneme jaderným střelám a následně 
přistaneme na planetě Magrathea (alias Slatiňany), kde 
budeme celý den provádět průzkum místního vodního 
světa. Večer proběhne 2. Open Air festival. 

„PROČ SI PROSÍM VÁS SVÍTÍ SRN KAŽDOU NOC VE STANU?“ (LABUŠ) – „NO TO JE PŘECE ABY SI PŘILÁKAL KOMÁRY!“  (JEZDEC) 


