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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
ke snídani připraví vánočku a 
závin s bílou kávou a černým 
čajem, ke svačině červené 
rajčátko. K obědu si dáme 
gulášovou polévku (Srna to 
po včerejší večeři tušil) a 
čočku s uzeným masem a 
kyselou okurkou. K 
odpolední svačině bude 
rohlík s velice dobře 
vychlazenou přesnídávkou.  
K večeři si pošmákneme na 
chlebíku s máslem a 
růžovým salámem. 
K případné druhé večeři si 
dáme chléb s pomazánkou. 

Jaké bylo počasí? 

Včera sluníčko tradičně zvesela 
svítilo. Většina táborníků, přes 
důkladné mazání krémem, byla 
po výletu a koupání na 
sluníčku krásně červená. A 
také nám zahřmělo. Labuš stihl 
sám pracně zavázat všechny 
stany, nicméně žádný dešť za 
blesky nenásledoval. Ale občas 
nějaký mráček sluníčko na pár 
minutek zakryl. 
 

Bodový stav družin 
1. III. Francouzi          66 
2. IV. Němci               65 
3. II.   Poláci               60 
4. I.    Angličané          49 
5. V.  IFS                       45 
 

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: 
4. oddíl 

Huliman: Morče 
Služba: Elza, Pinki, Smajlík, 

Ronja, Hrošík, Buřt 
 

Včerejší prasáci: 
Brutální bodování dvojicí 
Žába+Notka, které proběhlo 
po odchodu táborníků na 
koupaliště nám přineslo hned 
dva prasečí stany  

Geparda a Quasku 
Waku a Perláka 

Velká očista na koupališti! Teplém! 
Betyho smolný den! Boj o mléko! Triskoška! 
Petržel není maso! Skoro utopený LaKom! Vedoucí kaput! 

Celý tábor je od včerejšího dne vykoupaný. Na koupališti byla krásná modrá voda, ve které 
ihned zmizelo více než 70 našich hlaviček. Teplota vody byla opravdu dostatečná natolik, že i 
Komár vlezl do vody během pár desítek vteřin. „Tak to tedy ču*im, takhle rychle jsem Komára 
vlézt do vody ještě neviděl!“, velice se podivoval překvapený Srna. Bety měl dnes tak smolný 
den, že si i pro něj musíme v našich novinách vyhradit místo. Nejprve se mu ráno, těsně před 
odchodem do Slatiňan, rozpadly boty. „No ještě že se to stalo na začátku, tak si je mohl jít vyměnit. Jinak by 
to měl celkem blbý chodit tu cestu bos“ komentoval rozpadlou botu Hafík. Následně se mu pak rozjel zip u 

batohu. Když konečně dorazil na koupaliště, tak se mu podařilo ztratit kolíček SZS, který si vysloužil za svůj skvělý výkon dva 
dny předtím. To ale není vše, po cestě zpět se mu ještě podařilo ztratit šátek. Ten pak naštěstí našla Lyška. Když Labuš 

vydával večeři, Pyrát se podíval na mísu s masem, které se podávalo ke guláši (museli 
jsme ho vyndat do mísy, abychom jej mohli distribuovat rovnoměrně). Maso nepoznal a 
zeptal se co to je. „Petržel“ odpověděl Labuš v ironii. „Aha, tak to nejím.“ Odmítl 
‘petržel’ Pyrát a odešel s třemi knedlíky v omáčce. Když jel Michal pro nákup, vzal půl palety mléka, abychom 
měli pro celý tábor. V nejmenovaném Kauflandu nás však odmítli s tím, že je limit pouhých 48 litrů na nákup 

(což nikde kolem mléka nebylo označeno). Michal tedy zaplatil pouze 48 litrů a zbytek nechal na pásu, načež uvedená 
pokladní musela mléko z pásu odnášet a rovnat zpět na paletu. Pak jsme jeli do dalšího obchodu, a tam jsme se setkali se 

stejnou situací. A pak znova. No, tak jsme nakoupili potřebný počet po několika etapách. Na koupališti se 
Komár s Labušem rozhodli, že si také trochu zaplavou. Jen co vlezli do vody, tak se na ně však sesypali Srna, 

LaSyčka, Buřt, Waku a Piko, a začali je topit. Přestali s tím, že vyhráli a už nemůžou. 
Krvežíznivé LaSyčce to však nestačilo, a tak se vrhnula ještě na Sedmu. Navzdory tomu, že 
Sedma je o polovinu větší, LaSyčka zvítězila. Cesta z koupaliště se proměnila 
v kalvárii Francie. Její vedoucí odpadali jako houby po dešti. Máca cestou 
dostal hypo – naštěstí Vitalinea měla v zásobě poslední tatranku. Následně 

Tony na sluníčku kolaboval z horka a korunu tomu nasadil Psík, který zkolaboval úplně a musel být do tábora 
přinesen. „Já se jim divím. Pořád nás nutí, abychom pili, nebo že zkolabujeme a pak nám to tady ukázkově 
předvedou… Měli by se ti Francouzi nad sebou zamyslet!“, nevěřil svým očím u várnice s čajem stojící Hafík. 

Pitomci ze Sirus Cibernetics!! 
Co je OLO? Jak dopadne petunie? Zachrání se před střelami? 

Tak tedy hezky popořadě. Jaderné střely vogonské policie míří na loď na absolutně 
nepravděpodobnostní pohon ukradenou nikým jiným než samotným prezidentem Galaxie 
Zafodem Bílblbroxem. Naprosto pravděpodobně z ní za chvíli udělají obláček dýmu i s jejími 
pasažéry Fordem, Arthurem, Zafodem i krásnou Trillian. A pardon, jedním depresivním 
robotem Marvinem s OLO. OLO znamená „opravdová lidská osobnost“ a Marvin z ní upadá 

do splínu. Vlastně nepřetržitě. No, nějak to v továrně na roboty Sirius Cibernetics, jejíž reklamační oddělení zabírá pět 
největších kontinentů planety, nedomysleli. Stopařův průvodce po Galaxii o nich říká tohle: „Banda neschopných pitomců, 
kteří půjdou první ke zdi, až nastane revoluce.“ A vydání, které k nám proklouzlo časoprostorem z budoucnosti, má heslo 
obdobné: „Banda neschopných pitomců, kteří šli první ke zdi, když nastala revoluce.“ Ale zpět. „Tentokrát určitě umřeme“, 
šílí Arthur a rukou bouchne do prvního z tisíců tlačítek na palubní desce Srdce ze zlata. A absolutně nepravděpodobně je to 
tlačítko zažehávající pohon na absolutní nepravděpodobnost. Loď zmizí v prostoru, střely se srazí a na místě se zhmotní jen 
květináč petunií a jeden ubohý vorvaň. A protože poloha nahoře je pro oba nepravděpodobná, s naprostou pravděpodobností 
se o několik minut později rozplácnou o nejbližší planetu. Shodou nepravděpodobných okolností je to MAGRATHEA! 

Rodinná návštěva! 

Včera nás na koupališti navštívily 
naše staré vedoucí (přičemž 
každá jezdila na tábory v jiné 
době) Peťulína a Jíťa. Shodou 
zajímavých okolností obě dvě již 
matky. Na koupaliště 
pochopitelně dorazily i s malým-
velkým Ondrou a úplně 
malinkatým Honzíkem. A díky 
absolutní nepravděpodobnosti je 
otcem Jíti Honzíka Peťulíny 
bratr Lev, který s námi léta jezdil 
jako táborník.  

Láska, sex a něžnosti 
I čtvrteční den přinesl úžasné informace o 
vztazích našich táborníků. Rychlík trávil svůj 
čas na koupališti s Majkou. Buba se snaží 
zbalit Bendera. A očividně se jí to daří. Celou 

cestu do Slatiňan se jím nechala úmyslně sledovat (pořád mu lezla do cesty). Na triskošce 
ovšem nejvíce času trávila v náručí Tobiho. Bolt trávil celé odpoledne sám 
u Geparda ve stanu. Znamená to snad konec milostné skupince Srna, Bolt, 
Bender a Gepard?! Anýša podle všeho tajně myslí na Buchtu, a uvažuje, že 
by ho pozvala na ples. Jezdec pozval Suri, ale na triskošce se spíše věnoval 
La Syčce. Předtím ovšem učil v náručí plavat Vitaci-Týnu. Šašan bojuje o 
přízeň Kaktuse s hláškou „Kaktus je kus.“. Verka příliš netančí, ale volný 
čas tráví s Horalem. Šimpo se nechce nechat zahanbit většinu dne se 

nechával vidět ve společnosti Felicity. Béďa a Tchee-tcha se oblékly do stejných triček a 
trsaly celý večer spolu. Stejně tak to na štěrku rozjížděli Spíďa, Bety a Buchta. 

Čeká nás 
Přistání na 
Magrathei. A také 
setkání s tajemným Slartibartfastem. Co nám prozradí 

o své minulosti? Co se vyrábí na Magrathei? Dopoledne budeme hrát kvízovou hru na 
téma planeta Země a ve zbylém čase budeme nacvičovat předtančení na ples a natáčet 
reklamu. Totéž i odpoledne, doplněno však výrobou kopie Země z lesních materiálů A 
možná přijde i fuskometovka! Nebo že by přiletěla i vogonská loď s vodní hadicí? 

„JÁ BREJLATÝ LIDI MOC NEZNÁM, ALE TY SEŠ CELKEM PODOBNÁ NOTCE?“ (BETY NA NOTKU V BRÝLÍCH)  


