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Stopařův průvodce po Galaxii! 
4. SRPNA  2018 – SOBOTA                                  ROČNÍK Č. 14                                                              CENA 10 TDA 

  

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
ke snídani připraví kornflejky 
s mlékem a čajíčkem, 
k dopolední svačince čerstvý 
meloun. K obědu si dáme 
čočkovou polévku (Srna to 
po včerejší večeři tušil) a 
pečené Zafodovo kuřátko s 
brambůrkem. K odpolední 
svačině bude nanuk a rohlík.  
K večeři si pošmákneme na 
chlebíku s máslem a růžovým 
salámem. K případné druhé 
večeři si dáme chléb s 
pomazánkou. 

 

Jaké bylo počasí? 
Táborová klasika, vedro, 
sluníčko, horko, teplo. Sice se 
místy na obloze ukázal i nějaká 
ten mráček, ale jediné ochlazení 
nám přinesly 3 
kubíky hasičské 
vody. 
 

Dementi! 
Kuchyně nám 
mění informace 
z novin. Včera 
k večeři táborníci 
neměli chléb s pomazánkou, ale 
pravý americký hot dog! 
 
 

Bodový stav družin 
1. III. Francouzi          82 
2. IV. Němci               74 
3. I.    Angličané          66 
4. II.   Poláci               64 
5. V.  IFS                       57 
 

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: Haše 
Služba: Jedlík, Gepard, 

Waku, Jezdec, Vitaci-Týna 
 

Včerejší prasáci: 
Hafík a Snejk, Waku a Perlák 

Co jste hasiči, co jste dělali?!? 
Nová táborová trička! Nocování v nemocnici! 

Společné foto! Bezzubé tábornice! Spíme v lese! Útok na vlajku! 
Opravdu skvostný zážitek zažili obyvatelé 
Tallhoferova dolu včera po poledni. 
Dobrovolní hasiči z Chrudimi si udělali čas 
a přijeli nám předvést svoji techniku. A 
pochopitelně také řádně zalít naše vyprahlé tábořiště. Náš dobrovolný hasič 
Michal (dokonce starosta starostolce!) zajistil pro všechny parádní představení. 

Nejvíce se zavděčil Tonymu, který půl dne čekal nad tábořištěm, aby mohl do tábora vítězně 
přijet na střeše stříkačky. I když se pohybujeme v lodi na pohon absolutní nepravděpodobnosti, 

tak nás stejně některé věci stále překvapují. Hasiči byli domluveni na jednu 
hodinu odpoledne. Dokonce jsme přizpůsobili program a oběd vydávali skoro o 
půl hodiny dříve, abych táborníkům dopřáli klidu. Ovšem ve čtvrt na jednu se nad 
táborem rozezněla hasičská siréna a my byli teprve u vydávání polévky! Hasiči 
nám ovšem nevolali, tak jsme čekali dále. Telefon přišel až o více než hodinu později a my vyrazili 
hasičům naproti. Sotva jsme se přiblížili k táboru nad námi, tak nám bylo vše jasné! Také oni měli 
na včerejší odpoledne domluvené hasiče! Ovšem se starším typem stroje a slabší výbavou. „Ti naši 
vedoucí jsou prostě boží, Slymouše jako každý rok strčíme do kapsy!“, pochvalně hleděl na nový 
stroj Hafík. Celé odpoledne jsme měli možnost vyzkoušet si různé hasičské přístroje, obleky, ale 
hlavně nám na štěrku přibylo na tři kubíky vody! Děkujeme! Dopoledne došlo na rozdávání nových 
krásných táborových triček a také na tradiční společné foto. Snad během následujícího týdne trička 
neutrpí velké škody. Škodu ovšem utrpěly některé tábornice. Notka již během rána opuchla natolik, 

že musela být urychleně transportována do nemocnice, kde zůstane minimálně do dnešního dne na pozorování. 
„A opravdu tam má na pokoji televizi, wifi a splachovací záchod? To bych možná taky mohl opuchnout…“ tázal 
se starý pařmen Bender. Kromě Notky jela do nemocnice i Žužu s bolavým zubem. Sice ji zub bolel již během 
dovolené u moře, vytrhli jej až v nemocnici v Pardubicích. A aby zubů nebylo málo, tak vypadl i malé Pinki. Tak uvidíme, jak 

to zoubková víla všechno zvládne. Večer se většina táborníků 
odebrala na spaní v lese. Tedy Téměř kompletní Anglie, 
Francie a Germáni. Z Poláků a IFS šlo jen pár jedinců. IFS tedy 
dostala za úkol hlídat táborovou vlajku, kterou jsme výjimečně 

nechali na stožáru. Cílem ostatních družin bylo její ukořistění. Za celou noc se ovšem 
k jejímu ukradení odhodlala pouze trojice statečných – Snejk, Horal a Mat. „Já jsem věděl, že jakmile vezmu do ruky airsoftku, 
tak sem srabík Morče ani nepáchne!“, pronesl mezi sevřenými zuby Wydra, jehož výzbroj by mu mohl závidět i John Rambo. 

Neškodná! Nebo Převážně neškodná? 
Co je vlastně Stopařův průvodce? Kdo je Slartibartfast? 

Tedy situace je to opravdu nepříjemná. Jaderné střely jsou přece jen jaderné 
střely. Ale nezasáhnou Srdce ze zlata, neb Atrhur zavčas stihne zmáčknout 
tlačítko aktivující nepravděpodobnostní pohon. Tím všichni přežijí a 
přistávají na planetě Magrathea. Planetě, kde se vyrábějí nové planety na 
míru. A tajemný Slartibartfast, který je mimochodem odborníkem na 

navrhování fjordů, hned vysvětlí: „Vyrábíme Zemi číslo dvě, její kopii. Objednal si ji u nás jistý solventní zákazník, o kterém 
nemůžeme mluvit!“ Arthura to dostává do otáček. „Planety? Vyrábíte planety? Vyrábíte Zemi? To přece ne?!“ „Ale ano!“, 
pokračuje v klidu Slartibartfast a ukazuje našim hrdinům, jak se právě napouští oceány. „Ještě musíme zapustit kosti dinosaurů 
do půdy a budeme mít pro dnešek hotovo!“. A co je to vlastně ta kniha Stopařův průvodce po Galaxii? Nejvydávanější kniha 
nakladatelství ve Velké medvědici. Jde na odbyt dokonce líp než než Encyklopedia Galactica. Možná i proto, že má na obalu 
konejšivé heslo NEPROPADEJTE PANICE! A co je ve Stopařově průvodci napsáno o Zemi? No, počkejte do zítřka… 

Rodičové mění pořadí! 
Tradiční úkol pro rodiče měl letos 
tradiční pořadí. Anglie měla stejně 
vogonských básní jako všechny 
ostatní družiny dohromady. Jak již 
je mnoho let tradicí, tak druzí byli 
rodičové táborníků Wydry (k tomu 
má půlku oddílu starých angličanů) 
a s mírným odstupem následovaly 
družiny další. Moc děkujeme za 
Váš zájem o Vogonskou poezii. 
Moc nás potěšil a také rádi 

přijímáme rozličné soutěže . 
Nejmenované mamině hlásíme – 
1C (na Zafoda si ale nepřijdou), 2B 
(Artur je fakt ňouma), 3B (stejně 
tomu nevěříme), 4C (fakt dobrá 
plutoniová rocková kapela 
z gargrakackých myšlenkových 
zón, kterou posloucháme přesně 
55,5 kilometrů od pódia). 

Láska, sex a něžnosti 
Pinki pořád běhá za Hafíkem a chlubí se, že mu 
dala pusu. Carol flirtuje s Vokounem během 

obědů a Zejn laškuje s Ptáčetem při hraní ping-pongu. Velká změna 
nastala v letitém vztahu Pylař – Kyky. Sice se vroucně loučili před 
odchodem na spaní v lese, ale Pylař jako jeden ze dvou vedoucích nakonec nikam spát 
nešel. Tím druhým vedoucím byla Sedma, která rychle zabrala volné místo a celý večer 
trávila osamoceně s Pylařem v náručí. Šimpo se tradičně věnuje Miši, která nosí stále 
odvážnější modely letních šatiček. U Kecala už jednoznačně zvítězila Náťa a Vitaci-
Týna, která nyní usiluje o Jezdce. I tam ovšem bude mít velkou konkurenci, protože 
kolem něj rozhazuje svoje sítě i Felicity a La Syčka. Rychlík se snaží nebýt ten vzadu a 
na očekávaný ples zkouší pozvat Kosu a Narman. 

Čeká nás 
Slartibartfast nás zavede do katalogu 
planet. Však víte, něco jako leták 
Lidlu… A nás zaujme planeta Lemra. 
Na ní vyzkoušíme všechny možné 
způsoby ošetřování marodů. A také 

budeme nacvičovat předtančení a natáčet reklamy na 
společnost Sirius Cibernetics. Ples se blíží! 

„TAKHLE SI ROZHAZUJU RÁNO MANU A NAJEDNOU DO MNE NABOURÁ STROM!!!!!!!“ (NA***NÝ LABUŠ)  


