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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
ke snídani připraví jogurt a 
rohlík, ke svačině a obědu 
budou v balíčku houska 
s nutelou a druhá houska se 
sýrovou pomazánkou a 
čurabelka tatranka, k tomu 
jablko. K večeři se bude 
podávat buřtgulášek 
s chlebem. 
 

Jaké bylo počasí? 
Celkem fajn. Sluníčko se na 
nás směje a teploty v lese jsou 
příjemné. Zítra se má zase 
oteplovat, tak vyrazíme na 
koupaliště. 

 

Osmileté výročí! 
Je to neuvěřitelné, jak ten čas 
letí! Přesně před osmi lety nás 
ráno vzbudil drobný deštík. 
Postupně se ovšem voda 
zjevila i ze spoda a následně 
úplně odevšad. Nejprve jsme 
zavazovali stany, pak dávali 
věci na postel. O pár minut 
později jsme již z Krčmy 
sledovali jak stan číslo 1 
odplouvá směrem ke 
kadibudkám. „Hele Errore, 
támhle pluje náš stan!“, 
komentoval tehdy situaci Haše. 
Vzpomeňte všichni na 
ztracené plyšáky, mobily, 
doklady, spacáky, stany… 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci               116  
2. III. Francouzi          114 
3. I.    Angličané          101 
4. II.   Poláci               87 
5. V.  IFS                       84 
 

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: Tony 
Služba: Hafík, A-tom, 

Lyška, Kiki, Felicity  

Včerejší prasáci: 
Hafík + Snejk 

Skiller + Jezdec 

Letní kino! Požár u Slimouše!?! 
Přetahovaná! Další zuby? Výročí povodní! 

Historicky nejlepší výkon Irů! Myší párty obludů! 
Dnes je výročí povodně, která před 8 lety smetla celé 
tábořiště i se stany, které se pak rozbíjely o kadibudky. 
Dodnes po lese nalézáme staré táborové vybavení. Je 
k neuvěření jak moc vody se může v tak malém potůčku 
nastřádat. Obzvláště dnes, kdy je zcela vyschlý. 
Pamatujete, jak Žužu a Pinky ztratily zub? Pinky dnes 

samovolně vypadl další. Chodila s ním pak celé odpoledne po nástupišti. Dopoledne v Tallhoferově 
dole proběhla velkolepá myší párty, na kterou se sjeli obludi z celé Galaxie. Těšte se na jejich portréty ve fotogalerii. Po obědě 
jsme hráli přetahovanou po oddílech, všichni nadšeně přiběhli, že jim chyběla na olympiádě. To bylo, po ne příliš dobrém 

průběhu v minulém roce, celkem neočekávané. A vyhráli ji Germáni. „Co je 
Notka zpátky jim to nějak jde, to není fér, proč my taky nemáme Notku?!?“ 
komentoval výhru Hafík. Ale co není, může být, Notka již před časem 
prohlásila, že by příští rok (pojede naposledy jako táborník) zažila návrat do 
Anglie, kde původně začínala. Při večerním nástupu jsme byli vyrušeni 
skupinou rozzuřených vidláků hrající si na exekutory, kteří přišli zbourat 

Srdce ze zlata. I s Labušem a Komárem. Naštěstí se vyskytli chrabří jedinci, kteří popadli zbraně a 
útok odrazili. Ani žebřík útočníkům nepomohl. Srdce ze zlata tedy stojí dál. Když konečně nástup pokračoval, a Labuš vyhlásil 
body, Irové dostali celých 15 bodů, což je o 100 % víc než jejich denní průměr. „Je to vskutku historický rekord, jsem na vás 
pyšný moji milí Fidžané a Suvané!“, tetelil se na nástupu Wydra. Od Labuše dokonce dostali možnost zapět vítězný pokřik. 
Na to ale Wydra prohlásil, že pokřik bude až tehdy, kdy budou první. Tak uvidíme, jestli se ho ještě letos dočkáme. Když jsme 
se večer připravovali na letní kino, všimli jsme si plamenů šlehajících v dáli v lese. Šli 
jsme se tedy podívat co se to děje, a zjistili jsme, že to není požár, ale ve vedlejším 
táboře – u Slimouše, jim přijeli akrobati udělat ohnivou show. „No to je teda nápad 
při takovým suchu... Aspoň, že tam maj ten bazének, kdyby něco...“ stěžoval si Srna. 
A pak konečně... Letní kino! Nainstalovali jsme reproduktory, plátno a projektor, 
sedli si na štěrk před Krčmu a sledovali videa z předchozích dní. Také jsme se 
podívali na reklamy společnosti Sirius Cibernetics, které oddíly v rámci programu vytvářely. Všechny nás pobavily, takže bylo 
celkem těžké rozhodnout, která byla nejlepší. Nakonec jsme se ale shodli, že nejlepší je ta germánská, takže dostanou o bod 
víc. Jestli jsme rozhodli správně můžete brzy rozhodnout i vy, brzy se reklamy objeví na našem webu. 

Nejinteligentnější bytosti: MYŠI! 
Proč byla postavena Země? Jak zareagují myši na její 

zničení? Proč propustili Slartibartfasta? A zajali Arthura? 
„Musím vám představit myši“, oznamuje Slartibartfast Arthurovi, Fordovi a Zafodovi. Arthur 
je naprosto zaskočen faktem, že člověk je až třetí nejinteligentnější formou života. Tou 
druhou jsou delfíni, kteří již týden před zničením Země planetu houfně opustili a jejich 
varování lidem bylo mylně interpretováno jako dvojité salto s panáčkováním rybky. Ve 
skutečnosti znamenalo: SBOHEM A DÍK ZA RYBY! Tou nejinteligentnější formou života 
jsou však myši. Člověk si celou dobu myslel, že je nejchytřejší. Vymyslel přeci kolo. Války. 
Propisku. Zvláštní je, že myši (Béďa a Toniela) si to o sobě myslely též. Přestože nic takového 
nepotřebovali. „Myši? Myslíš ty čtyřnohé tvorečky žeroucí sýr a běhající ve válci? Dělali jsme na nich pokusy!“, 

odporoval Atrhur. „Mýlíš se!“, odpověděl mu Slartibarfast. „To myši dělali pokusy na vás!“. To už ale Zafod vidí myši a vrhá 
se k nim. Znají se již z minula a Zafod slaví rád, i když s myšima. Dokonce jim představí svoji Trilian. „Už tě nepotřebujeme, 
jdi pryč!“, vyhání myši Slartibartfasta. „Už tu kopii Země nedostavuj. Stačí nám tady Arturův mozek, hezky si ho rozřežeme a 
otázku k odpovědi 42 tam najdeme!“. Země byla totiž jeden veliký superpočítač, jehož součástí byla matice tvořená lidmi. A 
protože byl Arthur na Zemi až do jejího zničení, je poslední součástí počítače. Stačilo pár minut a výpočet by byl ukončen. 
Myši se vrhají na Arthura, chtějí mu vyříznout mozek. Naštěstí Ford vytahuje pistoli, Arthura osvobozuje a společně prchají. 

Kdy vybalíme kožichy? 
Je to vskutku zvláštní, ale začínáme 
mrznout! Teploty stále setrvávají 
hluboko pod 35°C a někteří 
táborníci jsou i přes den vidět 
v dlouhých nohávech. Zda je to 
kvůli teplotám lehce pod třicítkou, 
nebo nedostatkem kraťasů 
zjišťujeme. „Ještě pár takových dní 
a zkusím se na noc do spacáku i 
obléknout“, vzkazuje naší rosničce 
Hafík. 

Láska, sex a něžnosti 
I devátý den přinesl informace o táborových románcích. Hafík se zamilovaně dívá na 
Lajku. Mat trávil polední klid ve stanu s Myší, Plyší a Anýšou. Gepard dostala milostný 
vzkaz. Odmítá však prozradit od koho. Bubu celý den chodí po tábořišti ruku v ruce s 
Psíkem. Marvin je v rozpacích, protože ji políbil Snejk. Po rozchodu Náti a Kecala se 
do Nátiny blízkosti dostal Pyrát. Kamcha flirtuje s Šašanem. Rychlík si při letním kině 
ustlal vedle Tatry a Šimpo celou dobu objímal Kiki. Před stanem Jezdce a Skillera se i 
po večerce ozývalo chychotání dívčích hlasů. Perlák je smutný, protože se jeho tajné 
lásce bojí říct pravdu o tom, co k ní cítí. Horalovi oči stále častněji ujíždí k Vitaci-týně. 
Adél ani nemůže dospat, protože se těší na další návštěvu Jedlíka.  

Čeká nás 
Útěk před myšma. Do Slatiňan. Na koupaliště. Snad myším utečeme, i 
když se zdá, že s nimi na Kočičím hrádku bude nutné svést lítý boj. 
Úmorný pochod bude po čtyřech kilometrech odměněn chladivou 

průzračnou vodou. Alternativou pro zájemce bude výlet na Rabštějnek s vařením 
polévky. A večer? No je možné, že táborníci budou muset prokázat svoji odvahu! 

„KDYŽ MI NECHCETE POMOCT, TAK SE UDĚLÁM SÁM.“ (BUŘT, KDYŽ SE BARVIL NA VESMÍRNOU BYTOST) 


