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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
ke snídani naservíruje 
kornflejky s mlékem a čaj. 
Dopolední svačinou bude 
jablko s rohlíčkem. Posledním 
oběd v Restaurantu na konci 
vesmíru proběhne tradičně 
formou bufetových stolů 
přetékajících kuřecími 
paličkami, karbanátky, Srními 
koulemi, zeleninovým stolem, 
boloňskou nátěrkou, hranolky, 
zeleninový salát, vejce na 
tvrdo, uzené maso, těstoviny, 
pečivo. Prostě vše, co si lze 
představit. A poslední večeře? 
Bufet bude pokračovat. 
 

Jaké bylo počasí? 
Od rána vedro, prostě klasika. 
Pár mráčků se během dne na 
obloze ukázalo, ale spočítali 
bychom je na prstech jedné 
ruky. Tak se necháme 
překvapit, co nás čeká poslední 
táborový den. 
 

Dementi! 
Vůbec nevíme, jak se to stalo, 
ale včerejší informace o 
dvojnásobné zlomenině se 
neukázala pravdivá. Gepard 
má pouze naražený prst. Sice 
krásně  zavázaný, ale rozhodně 
v celku. „A já jsem si říkal, že 
ani moc neřvala, hned mi ta 
zlomenina byla divná!“, 
komentoval zranění Srna, který 
nám původně zcela 
nepravdivou informaci přinesl. 
Další tiskařský šotek se týkal 
včerejšího zdrhnutí Poláků ze 
hry. Nebyli sami! Společně 
s nimi vyklidila hrací pole také 
Francie!  
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci                ??  
2. III. Francouzi           ?? 
3. I.    Angličané           ?? 
4. V.   IFS                       ?? 
5. II.   Poláci                ?? 
 

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: 
1. oddíl 

Huliman: 7+Mat 
Služba: Spíďa, Horal, Carol, 

Lyška, Marvin, Leo 
  

Včerejší prasáci: 
Hafík + Snejk, Perlák, 
Škorpík, Piko + Leo 

Válečné šílenství! Stisk přání! 
Slavnostní oheň! Další zlomenina!  

Existují sestry Tallhoferovy?!? Opustili nás! Návštěvy! 
Včerejší den se nesl ve znamení tradičního válečného šílenství, tentokrát 
upgradovaného a vymyšleného Hašem, který měl organizaci bitvy na 
starosti. Haše vzal úkol celkem vážně a vymyslel 3 stránky různých pravidel a 
vyslepšováků. Před hrou jsme si však museli sednout a pravidla zjednodušit 
tak, aby bylo možné šílenství hrát všemi našimi táborníky. „Ono to opravdu 
není tak jednoduché vymyslet celodenní bitku pro děti od šesti do šestnácti 

let“, celý den hloubal náš starý kometátor Haše. Největší změnou bylo asi to, že nebyli žádní generálové. Vedoucí místo toho 
utvořili útočnou jednotku, která se skládala z pěti elitních vedoucích, na které se táborníci hned zaměřili. Nejlepší byl 
rozhodně Rychlík, který k jednotce přiběhl zezadu a vybil ji úplně celou. Tradiční ovšem zůstal oběd a celý 

tábor se najedl na maništi. Ještě před šílenstvím jsme hráli rychlou hru s lovením 
vesmírných ještěrů, která se stala apokalypsou pro Anglii. Nejprve si Horal narazil kotník a 
následně Zejn spadl tak nešikovně, že mu po ruce ihned tancovalo minimálně pět 
táborníků a musel být ihned letecky transportován do nemocnice. „Tak to bylo hustý, 
nejprve Skiller, pak Jezdec a aby toho nebylo málo, tak na něj dupl i Kecal“, popisoval 
celou otevřenou zlomeninu druhého stupně Srna, který si také lehce dupl. V současnosti je 
již Zejn v pořádku na tábořišti a případné telefonáty maminky rádi vyřídíme po budíčku. Již dopoledne nás 

opustili Láďa, Notka a Blesk, kteří se vypravili na rodinnou svatbu. „Bez Ládi to snad zvládneme, maximálně jeden den 
budeme o hladu, ale bez Notky jsou Germáni poloviční“, posteskl si smutný Germán Srna. Večer jsme zapalovali slavnostní 
mini-táboráček. Nechyběl samozřejmě posvátný stisk přátelství, který tradičně plní nejtajnější přání všech zúčastněných. 
Následně Labuš s Komárem, jako každý rok, vyprávěli příběh o sestrách Tallhoferových. Tradiční příběh o tragédii, která se 
v místě našeho tábořiště odehrála před 60 lety. Několik mladších tábornic ihned volalo, že 
v přilehlém poli se prochází nějaké 2 průhledné ženy. Říká se, že Marie a Agnes se zjevují za 
úplňku, nebo i mimo něj, těžko říct. Víme však jedno, pokud proti nim něco platí, tak je to 

česnek. Takže jsme ho rozdávali všem, kteří měli ze sester strach. Rozdávali 
jsme ho ve velkém. „Stejně to není skutečný, ale já si ten česnek dal pod 
polštář, protože mám prostě rád tu vůni...“ odůvodňoval potřebu česneku Hafík. Poslední návštěvou 
letošního tábora se stali naši staří programoví vedoucí Boban s Botanikem, kteří po mnoho let byli nedílnou 
součástí našeho tábora. A co vlastně kaše? Červené barvy nakonec bylo tak akorát na růžovou! 

Zvonec a konec? Ještě ne! 42! 
Do koho se zamiluje Trillian? Obnoví Slartibartfast Zemi? Trillian je volná. A to hned 
dvojnásobně. Nejprve osvobozena ze spárů vogonů. Podruhé - prozřela!  Zafod  Bíblbrox je sice 
partie. Sice trochu zkažená tím, že po něm jde celá imperiální policie poté, co ukradl Srdce ze zlata, 
ale i tak. Ale Arthur má své kouzlo. A je ze Země. Jako ona. Takže celý náš příběh končí 
happyendem. Trillian se zamiluje do Arthura a Zafod odlétá za novými dobrodružstvími. Ještě 

něco nám ale chybí dořešit. Ještě přece chybí obnovit Zemi! „Slartibartfaste, když jsi ji postavil jednou, když jsi ji začal stavět 
podruhé, tak ji snad dokončíš. Přece ty fjordy, přece McDonalds, přece Tallhoferův Dol za to stojí!“, věří Arthur v zázrak. 
„Pozemštane, ty a tvá planeta jste byly jen součástí jednoho gigantického počítače, který si objednaly a provozovaly myši. A 
teď, když jste je zlikvidovali, teď, když již nikdo po otázce na odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec již nikdo nehledá, 
není Země potřeba. Smiř se s tím!“, šlehají Slartibartfastova slova Arthura. Tak. Bohužel. Každá pohádka nekončí nutně 
dobře. Zvonec a pohádky je konec! Počkat, počkat, ale něco se dá dělat vždycky… Ještě zbývá popsat pár stránek! 

Konec tábora se blíží! 
Konec tábora je v sobotu 11.8.2017 v 10:00. 
Prosíme všechny rodiče, aby nejezdili před 
devátou hodinou, abychom mohli v klidu 
vypravit všechny táborníky, kteří jedou 
busem. Dále prosíme všechny, kteří měli 
už s příjezdem změny oproti přihlášce, 
aby upřesnili odjezd dětí na: 
perejane@sptlomnice.cz. Doufáme, že 
autobus nenabere během cesty příliš velké 
zpoždění, ale i tak Vás prosíme o trpělivost. 

Láska, sex a něžnosti 
Konec už je téměř tady a 
tábornické páry nám pomalu 

odhalují, jak dopadnou. Hafík byl celý zbytek dne co Notka odjela smutný 
tak moc, že ani nejedl a jen se procházel z jedné strany na druhou. Náťa 
tajně pozoruje Jezdce. Ten se však věnuje Suri. Kecal omylem prozradil, že 
s Náťou chodil jen kvůli publicitě a pronesl, že 
od teď s holkama končí. „Můžeme jenom 
doufat, že tím nemyslel, že začíná s klukama“ 
vystrašeně reagoval Pylař. Felicity se pohybuje 
v blízkosti Rychlíka po celý den. Zvíře vzal až 
moc vážně písničku „S tebou mě baví svět“ a 
pokousal LaSyčku. Buba se na noc přitulila k Benderovi a Anýša k Srnovi. 

Čeká nás 
Závěrečný rozstřel. Etapa, kde 
táborníci zúročí nabyté 
znalosti. Hbitost. Důvtip. 
Etapa bodovaná dvojnásobkem 

bodů, která rozhodne mezi Angličany, Němci a 
Francouzi, kdo bude první a mezi Poláky, 
Irofidjisuvanojamajčany a Angličany, kdo bude pátý, 
čtvrtý a třetí. No a pak samozřejmě dražba, závěrečná triskoška, slavnostní 
nástup. A chybět nebude ani raut v Restaurantu na konci vesmíru! 

„PROČ BY NOTKA JEZDILA NA NĚJAKOU NUDNOU SVATBU, KDYŽ MŮŽE BÝT NA TÁBOŘE?“ (ELZA O ODJEZDU NOTKY)  
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