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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani nabídne vánočku, 
makovec a čajík. Ke svačině 
kuchyně naplní mísy broskví a 
pak nám k obědu uvaří rajskou 
polévku. „Já jsem věděl, že po 
mých koulích s rajskou omáčkou 
bude druhý den rajská polévka. 
Je to tak každý rok“, pravil 
zkušený Srna. K druhému si 
každý bude moci vybrat. Buďto 
buchtičky se šodó, případně pro 
zájemce vepřové výpečky se 
zelím a knedlíkem. Ke svačině 
rohlík s máslem. Večer si 
zapálíme táborák, zazpíváme a 
každý si k večeři opeče svůj 
vlastní špekáček s masem. 
 

Jaké bylo počasí? 
Bylo tak akorát. Dokonce jsme 
se obávali zimy, která měla začít 
s včerejším dnem přicházet, ale 
bylo asi tolik co v pondělí. 
Pršelo nám asi 3,5 minuty, no na 
hry to bylo perfektní.  
 

Bodový stav družin 
1. I.   A.N.G.L.I.E.         69 
        (Anglie) 

2. V.   Společenství TR       58 
        (IFS) 

3. IV. Zbloudilá legie      55 
        (Germáni) 

4. II.  Rudí vlci               53 
        (Polsko) 

5. VI. Oxroni                  37 
        (Norsko) 

6. III. Francmágové       27 
        (Francie) 

 

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: 
3. oddíl 

Huliman: Nakladač 
Služba: Zejn, Škorpík, 
Ajc-ice, Strašilka, Palma, 
Blesk 

 

Včerejší prasáci: 
A je to tady, máme první 
prasáky!!! Hrozný bordel měli ve 
stanu Šašan a Perlák, nejen, že si 
neumí pořádně umít ešusy, ale 
mysleli si, že nejpraktičtější 
řešení třídění odpadu je prostě 
ho naházet pod postel. Tak to 
tedy ne! Srna měl také prasáka, 
prý na bodování nějak zapomněl 
a šel si čistit zuby… 

První Triskotéka!! Vánoční služba! 
Zvěřinec na marodce! Nejdelší vlajka! 
Nekonečné bramboráky! 5 her! Zelené bramboráky? 

Protože se programu nehodilo dát dvě bramboriády za sebou, musela 
služba loupat spoustu brambor, měli to opravdu na dlouho a tak se 
rozhodli zkrátit si práci tím, že budou zpívat vánoční koledy. Nějak se to 
vžilo a zpívali to pak už u všeho po celý zbytek dne. Zametající Meloun 
zpívající „rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas“ byla prý celkem 
normální. Kuchyně to neměla s brambory o nic lehčí, dělala bramboráky a 
oloupané brambory pak zpracovávala celé hodiny. Bramborákové těsto pak Haše pod dohledem 

Komára vytunil zelenou barvou tak, aby chutnalo i třetímu oddílu. A Francouzi byli opravdu rádi. Ostatní, obzvláště Germáni byli 
barvou celkem zaražení a ptali se, jestli to není náhodou zkažené. Ve výsledku ale všichni ochutnali a zjistili, že zelené jsou vlastně 

nejlepší jaké kdy měli. Zvýře předvčírem zvracelo (asi snědlo nějakou špatnou 
trávu) a nebylo mu moc dobře, tak mělo od Žáby nařízený klidový režim, když 
mu nebylo dobře ani včera ráno, tak muselo zůstat ležet po celý den na 
marodce. Moc se mu to nelíbilo, ale když zjistilo, že se může z chatky dívat na 
scénku, protože Haše jí tam kvůli němu přesune, tak mu to už tolik nevadilo. 
Při večerním nástupu si Plyš, která stahovala vlajku, dávala pozor na to, aby se jí náhodou lanko nezaseklo, protože to 
pak dlouho trvá opravit. Takže vlajku snižovala opravdu pomalu a opatrně, ve výsledku (a Komár to počítal) to bylo 

nejdelší zaznamenané stahování vlajky v historii SpT. Po večerním nástupu následovala první Triskotéka pod 
vedením DJ Mata. Celé dny za námi táborníci chodí, že se strašně moc těší až nějaká bude, ale když jsme jí 
uspořádali, byly tam sotva dvě nohy. Chudák Mat se snažil měnit písně jednu za druhou a nic nefungovalo, tak 

jsme se zeptali Srny. „My se musíme připravit, navíc je ještě trochu světlo tak to neni ono. 
Mat to dělá fakt dobře, na toho se jeho předchůdce ani nehrabe, ale my musíme bejt v tý 
náladě...“, a skutečně za 15 minut se celá Krčma naplnila a zůstala zaplněna až do brzkého rána. Prý by táborníci 
vydrželi až do dvou nebo do tří do rána, protože to Mat dělá fakt dobře, ale přišel Haše, který všechny poslal spát, 
protože musí ráno vstávat. Haše má totiž na dnešek naplánovaný celkem 
nabitý program – ostatně stejně jako včera, měli jsme 5 zdlouhavých her, celý 

den se něco dělo! Ale prý to bylo super! „Fakt si nedovedu představit, že kdysi dávno na 
táboře měli během dne jen jednu hru… to bych fakt nevydržel!“, dumal spokojený Hafík. 

Morové pláně! Mrtví nemrtví mají smrtelný mor! 
Slavné Slavnosti slavných Bohů zahájeny! Nechutné Abominace!  

Prince Leandr se svojí expedicí dnes ráno dorazil k branám Morových pláni, které jsou známé 
svým zkaženým vzduchem a rozptýleným morem, který zabije každého, kdo se tam dostane, takže 
projít nebylo tak jednoduché. Naštěstí Čarodějka znala zaklínadlo, díky němuž by mohl každý člen 
vydržet celou pětikilometrovou cestu bez dechu. Ale princ s Paladinem jí nevěřili a tak poslali 
napřed dobrodruha, který se sice zadusil nezkutečným smradem, ale morový vzduch přežil a tak 

vstoupili i ostatní. Ale mor zde se nalézající není obyčejným morem, jedná se o nemrtvý mor, který své nakažené mění 
v krvežíznivé kanibaly, ktřeí se pokusí sežrat i své kamarády. Naštěstí prince doprovází Světlo Svaté – Paladinova síla – takže 
nemrtví byli snadno zabiti. Mezitím v království král Theodoric II. zahájil Slavnosti bohů, které jsou v Zelánii velmi oblíbené. Byli jsme svědky 
šílených dostihů a můžeme se tešit na ples, divadlo, hry i řemeslné trhy. Všichni občané se tedy začali poctivě připravovat na slavnosti a večer si 
užili první oslavné tance. Později na cestě Expedice, zatímco procházeli poklidnými pláněmi, užívali si čerstvý vzduch, byli napadeni ohavnými 
Abominacimi, nechutnými čtyřrukými monstry. Naštěstí se s Abominacemi princ Leandr setkal, již když válčil s Norgothem, a tak věděl jak 
takové Abominace porazit. Ačkoliv to trochu úsilí zabralo, Abominace byly poraženy a Expedice mohla spokojeně vyrazit dále na cestu. 

Návštěva 
Včera nám dorazila 
první návštěva. Přijeli 
se na nás podívat naši 
bývalí vedoucí Máca 
se Syrénou. Mrzelo je, 
že už s námi nemůžou 

jezdit, protože je to tu jen lepší a lepší! 
Bohužel jim to už moc časově nevychází. 

Hra se čte!?! 
Včera Haše vyhlásil v novinách, ve článku, o 
kterém si myslel, že nikdo nečte soutěž pro 
táborníky. Pokud tento článek také nečtete, tak 
první, kdo článek přečte si má za ním přijít pro 
odměnu. Haše nečekal, že se Mauglie bude na 
noční hlídce nudit a všimne si věty hned pár 
minut po vydání novin. To už však Haše spal, 
Mauglee tedy našla Komára a informovala ho, 
že to našla. Komaŕ jí poslal, ať jde tedy Hašeho 
vzbudit a dle jeho vlastních instrukcí mu to 
řekne, na to však nebyla dost odvážná. Dala tak 
možnost Jezdcovi, který si článku všiml již v 6 
hodin ráno, protože vstal brzy před budíčkem a 
pak čekal, než Haše přijde ze svého stanu 
zaparkovaného na Maništi. Haše se nakonec 
nad Mauglie slitoval (byl opravdu rád, že články 
nepíše zbytečně) a dal odměnu Mauglee i 
Jezdcovi. 

Láska, sex a něžnosti 
Na Horala prostě holky letí, musíme jej tedy 
dnes zmínit znovu. Strašilka, Palma i Blesk se 

ho dnes celý den chytali za ruku, a snažili se ho přesvědčit, aby 
jim ukázal svoje svaly. Tedy, Blesk po chvíli řekl, že si připadá fakt divně, ale holkám 
to vydrželo opravdu dlouho. Máme tady také telegram z Prahy, přišel od našeho 
tajného embedovaného špióna Urny, který spustil složitý software na hledání skandálů 
ve videích. Projel videa z předchozích dní a všiml si, že Locyka se líbala s Buchtou. 
Také má vlastní software na odezírání ze rtů, tak z pozadí jednoho z videí odhalil, že 
Smajlík říkala, že má „ráda jednu vedoucí, ale nechci říkat kdo to je..“. Žalka zjistila, že 
Škorpík je celkem úspěšný youtuber a dělá návody na profesionální parkour a točení 
spinnerem, tak mu dala na diskotéce šanci a zatančila si s ním. Původně chtěla jen 
jednou, ale nakonec spolu protancovali celý večer. Viki se večer při ploužácích tulila 
ke Skillerovi, prý by také raději jednoho vedoucího, stejně jako Smajlík, ale vedoucí 
mají prostě spoustu práce, tak nemají při Triskotéce moc čas a musí si s táborníky 
vystačit pouze táborníci. Palma pokukuje po Spíďovi, ale ten společně s Bettym spíše 
myslí na M´Loun. Karma s Ty-Gerem ve stanu nejčastěji probírají Snejka s Hafíkem. 

Čeká nás 
Dnes dorazíme do lesa, 
kde budeme muset přejít 
řeku, ale protože podobné 
lesy často obývají lapkové, 

předpokládáme, že se s nimi setkáme. Poté co řeku konečně opravdu překročíme, poté co 
projdeme zbytkem lesa, dorazíme k vulkánům, kde najdeme důležitou zkratku, která je 
ovšem chráněna runovou branu. Až se dostaneme dovnitř, budeme muset projít skrz, kde 
nás budou s vysokou pravděpodobností ohrožovat vulkánové bestie. Mezi tím vším si 
najdeme samozřejmě čas na přípravu divadel a předtančení. 

“STRAŠNĚ SE MI LÍBÍ TA TVOJE MODRÁ VESTA, KDE JÍ MŮŽU SEHNAT?“ (BUŘT NA MATA A JEHO HÁBIT PRO VEDOUCÍ) 

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

