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SERVIS 

Co bude dnes 
dobrého? 

Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani nabídne makový závin, 
vánočku, bílou kávu a černý čaj. 
Ke svačině bude zelenina a 
k obědu se vaří pomalu tažený 
hovězí vývar s celestýnskými 
nudlemi. Jako hlavní chod 
budou následovat kuřecí stripsy 
a bramborová kaše s okurkovým 
salátem. Odpolední svačina bude 
rohlík s jogurtem a k večeři 
budeme mít na výběr mezi 
speciální barevnou krupicovou 
kaší nebo rizotem. 
 

Jaké bylo počasí? 
Přesně jak jsme očekávali, počasí 
bylo podobné včerejšku tak 
akorát teplo, krátký lehký deštík, 
pár hromíků a jinak klídek. 
Tímhle způsobem se nám tento 
rok snad i ta petrachtace vydaří! 
 

Bodový stav družin 
1-2. I.   A.N.G.L.I.E.     18 
1-2. II.  Rudí vlci           18 
3. VI.    Oxroni              15 
4-5. IV. Zbloudilá legie  14 
4-5. V.   Společenství TR   14 
6. III. Francmágové        7 
V jakém oddíle je Váš táborník 
zjistíte na seznamu, který stáhnete na 
stránkách SpT. 

 

Vedení tábora: 
Hl. vedoucí: Komár :-) 
Progr. vedoucí: Haše 
Zást. pro TS: Labuš 
 

Vedoucí oddílů: 
I. Sedma+Mat 
II. Error+Bodlinka+Tarzan 
III. Eda+Kecal+Nakladač                          
IV. Wydra+Kiki 
V. Pat+Šimpo+Bolt 
VI. Vitalinea+Well+Kübel 

 

Služba a hlídka dne: 
1. oddíl 

Huliman: Mat 
Služba: Béďa, Kamcha, 

H. Fort, Ptáče, Lyška, Šinty 
 

Včerejší prasáci: 
Jak jsme již 
zmínili 
v hlavním 
článku, 
protože to je 
opravdu 
překvapení – 
žádní nebyli. 
Nenechte se 
však odradit, 
dejte nám 
ještě den, dva a my je najdeme. 
Zůstaňte napjatí! 

Nové přezdívky! I oddílům? 
Mravenci útočí! BOMBY u Slimouše a Šimpa!  

Skolený Srna! L’pík simuluje kotník? Žádní prasáci!?! 
Přezdívky si sice většina lidí vymyslela již v 
sobotu, nicméně nebylo to platné a pravopisně 
správně, protože nebyli pasováni. K tomu je 
totiž zapotřebí dostatek času a toho se nám po 
průchodu magickou branou nedostávalo. U 

pasování navíc prochází přezdívky korekturou vedení tábora. Řízek bylo 
potřeba upravit na Ržizek, Meloun na M´Loun, Rejnoka na Rey-Nocka a podobně. Všechny nováčky jsme po 

oficiálním popasováním mečem (na plocho) tradičně potetovali nesmazatelným fixem tak, aby si je všichni pořádně zapamatovali. Na 
obalu je napsáno, že by měl fix vydržet minimálně 5 let. Srna se ráno probudil s horečkou, tak bohužel celý den 
proležel ve stanu a nemohl nás zásobovat svými tradičně vtipnými hláškami.  „Aaaa, uch, eee“, to bylo opravdu 
vše co jsme z něj dostali. Večer už to ale bylo prý lepší, tak snad se brzy uzdraví a pomůže svému oddílu 

k vítězství, které nám sliboval ve videu. Aby toho nebylo málo, máme již druhý zvrknutý 
kotník, dnes na hře L’pík zakopnula a zvrknula si kotník. „Beztak to udělala schválně, protože 
chtěla mít něco navíc společného se Suri“, komentoval dvojnásobnou frakturu Hafík. Večer se 
na nás do tábořiště přivalil hustý sirný dým, jehož intenzita se postupně stupňovala. Hrdinní 
vedoucí se vydali za zdrojem, a kdo by řekl, dorazili jsme ke Slimoušovi! Opatrně jsme jejich tábořiště obešli a 

sledovali co se děje, když jsme na konci cesty potkali jejich vedoucí, kteří nám vysvětlili, že to na nás vůbec mířené nebylo, že si prostě 
jenom hráli s pyrotechnikou. Za nějakou chvíli kouř přešel, tak jsme to nějak neřešili, ale snad to pro ně 
nebude denní chléb. Haše to celé komentoval slovy, že to by „potom musel něco jako programový vedoucí 
podniknout a kdoví jak by to potom se Slimoušem dopadlo... Samozřejmě bych se to nejdřív ale pokusil 

vyřešit diplomacií.“. Také je třeba zmínit, že první den tábora se neobjevil jediný 
prasák. Táborníci jsou tento rok nějak moc vzorní. Aspoň tedy prozatím... Večer po 
pasování jsme si chtěli v Krčmě zazpívat, k pár písničkám jsme se dostali, no ale 
kde se vzali, tu se vzali najednou byla Krčma plná obrovského množství 

okřídlených mravenců. Proběhla dobrovolná evakuace budovy a Michal přiběhl se sprejem vypudit je dříve, než se nám tam usadí. 
Nová jména si během dne zvolily i jednotlivé družiny. Zároveň si všichni batikovali nové šátky dle barev svých 
oddílů. Snahou bylo proniknout i jmény oddílů do nového fantasy světa. Jak moc se nová jména ujmou opravdu 
nevíme. Protože Anglie, Polsko, Francie i Germáni jsou v nás hluboce zakořeněni. Zcela precizně si s novým 
úkolem poradil 1. oddíl, který se nazval – Absolutně Normální Gorgony Levitující 
Imaginárními Elementy. Tedy zkráceně A.N.G.L.I.E! V pozdních nočních, či brzkých 
ranních hodinách se udělalo nevolno našemu Šimpovi. Zda to bylo z přepracování, 

nebo z něčeho jiného zjišťujeme. Možná se nám zde šíří psychická choroba, protože Labuš proležel celé 
dopoledne a Bolt večer vypadal po družném rozhovoru s Romanem také značně unaven. 

Dobrodružná expedice! Zachráníme Zelánii?! 
Máme Svaté světlo i mocnou magii! Královský hon na zvěřinu!  

Ráno před celý národ předstoupil princ Leandr se zprávou od krále 
Theodorica II. a jeho rádce. Král zaplatí zlatem všem, kteří přinesou 
z Údolí padlých králů Žezlo moci, kterým bude moci král porazit 
temnotu, která se blíží k Zelánii a chce naše království zničit. Štěstí 
princi přálo, přidal se k němu do expedice paladin Svatého světla, 
který mu nabídl svůj meč a moc svého Boha. Též se k němu přidala 

mocná mágýně, vystudovaná čarodějka z magické univerzity, která mu nabídla své znalosti a kouzla. Poslední, kdo se 
k princi přidal je skupina nezkušených dobrodruhů, kteří se těší na nebezpečí a poklady, ačkoliv vlastně netuší, co takové dobrodružství vlastně 
znamená a princi nabízejí své veliké počty. „Nas mnogo“ povídali... Mezitím v království se král se svým novým nejlepším přítelem, rádcem 
Togronem vydal na Královský hon. Nejen, že lovit lesní zvěř je nesmírná zábava, ale aktuálně je to i nezbytně nutné, protože potřebujeme 
zvěřinu na Slavnosti bohů a s nimi spojeným příjezdem hostů. Ačkoliv Togron s králem Theodoricem II. narazili v lese i na medvědy či 
divočáky, nebylo to pro tuto dvojici nic, s čím by si neporadili. Krom ulovených srn se tedy na hostině objeví i zajíci či ulovený divočák. 

Děkujeme 
rodičům!!! 

Dodatečně ještě 
děkujeme všem 
rodičům, kteří nám 
v sobotu přivezli 

rozličné zásoby ovoce, zeleniny, či melounů (je 
to opravdu zelenina?) pro táborníky a rozličná 
piva pro vedoucí! Moc děkujeme, ještě nám 
dokonce něco málo zbývá. 

Tipovačka na barvu  
krupicové Haše! 

Máme tu první tradiční soutěž pro rodiče. 
Určitě na to všichni čekáte a my Vás 
nechceme zklamat. Zkuste do dnešních 
18:00 zaslat Váš tip na barvu krupicové 
kaše, kterou si v 18:30 nandáme do ešusů. 
„Hlavně to Komáre rychle musíš sečíst, 
abych tam dal barvu, pro kterou budou 
hlasovat rodiče z ISF“, tajně žádal Labuš. 

Láska, sex a něžnosti 
Hned z rána se k sobě tulili Snake a Žalka. 
„No co, nám je zima!“ vysvětloval Snake, 

když je v jeho stanu našel Hafík. Když pak Suri psala na tabuli, 
co bude dobrého, přiznala, že se těší na Srní koule. Vitacitýna se bojí bavit s Bleskem, 
nejspíše se prý stydí. L´Píkovi tohle však problém nedělá a celé verbování se na Bleska 
úspěšně lepila. Po obědě se nám Locika svěřila se svou náklonností k Buchtovi. 
„Nikdy bych nevěřila, jak moc jsme si podobní“, směje se. Jezdec se místo lovení 
zvěře procházel ruku v ruce s Horalem. Skiller trávil celý den s Ajs-icí a při večeři se 
dokonce vzájemně krmili. Při večerním nástupu Strašilka vášnivě objala Fre-deeho 
kolem pasu. Ten se vůbec nebránil, ba naopak se jen usmíval a přitiskl se ještě blíž. 
Celý den se k sobě tulili Nakladač s Kosatkou a oba se tvářili velice spokojeně. 

Čeká nás 
Expedice dnes bude procházet hustým lesem, budou si tedy muset zmapovat okolí, aby 
věděli kudy jít. To tedy znamená, že si zahrajeme dovednostní hru Skládání mapy. 
Odpoledne po dlouhých několika letech navštívíme místní koupaliště (průzračné barvy!), 
kde si zahrajeme oblíbenou pískací hru. Následovat budou krátké Cechy, kde si budeme 
moci zastřílet z luku či vzduchovky, vyrobíme si nějaké záložky do knížek či si zahrajeme 
Dračí doupě. K večeru očekáváme příjezd šlechticů z okolních království a na jejich cestě 
jim samozřejmě pomůžeme. Večer, upozorňujeme všechny, nebude žádná diskotéka. 

“TY NEVYPADÁŠ JAKO ČLOVĚK, CO BY MĚL JMÉNO. A NEMYSLIM TO V DOBRYM!“ (SURI NA SEDMU) 

http://www.sptlomnice.cz/index.php

