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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani nabídne vánočky, 
makové záviny, kakao a čaj. 
K dopolední svačině melouny. 
K obědu kuřecí vývar s játrovou 
rýží a babiččinu sekanou 
s bramborem. Ke svačince si 
dáme loupák a ovocné mléko. 
K večeři se táborníci těsí na 
rýžovou kaši náhodné barvy, 

nebo drožďovou pomazánku. 
K případné druhé večeři bude 
chléb s paštikou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Je to neskutečné, ale opravdu 
nám popršelo. Dopoledne bylo 
lehce pod mrakem, ideálni na 
hry v lese. Během poledního 
klidu se začalo zatahovat a 
dokonce jsme z dálky zaslechli 
několik zaburácení. V průběhu 
odpoledne se na nás na cca 20 
minutek snesl vlahý deštík a 
dokonce nás donutil zavřít stany. 
Po zbytek dne na nás opět svítilo 
sluníčko. Liják se spustil až těsně 
před odchodem na ples a pak 
dokonce i v průběhu plesu. To 
nám ale už moc nevadilo. 
 

Bodový stav družin 
1. I. A.N.G.L.I.E.             112 
         (Anglie) 
2. V. Společenství TR       106 
         (IFS) 
4. II.  Rudí vlci                 103 
         (Polsko) 
3. IV. Zbloudilá legie        85 
         (Germáni) 
5. VI. Oxroni                    77 
         (Norsko) 
6. III. Francmágové          51 
         (Francie) 

 

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: Sedma 
Služba: Adel, Plyš, Piko,   

Fre-Dee, Myky, Elsa 
 

Včerejší prasáci: 
Opravdu letošní tábor je 
prapodivný. Stále si více a více 
uklízí a i při brutálním bodování 
stanů musíme dávat skoro 
každému stanu sluníčko… Včera 
dokonce 23x! Naštěstí poslední 
stan č. 34 nás uspokojil a Piko + 
Leo byli po zásluze prasáky! 

21. Ples SpT! Dorazily nanuky! 
Prší krásně! Grupensprcha! Mrzák Lyška! 

Velkovýroba hotdogů! Orgie v kuchyni! 
Je to neuvěřitelné, ale včera v hostinci U Drobílků proběhl již 21. 
slavnostní Ples SpT. Je to neuvěřitelné, že jsou mezi námi ještě stále 
tři členové, kteří pamatují úplně všechny. A právě jeden z nich – 
Komár ples slavnostně zahájil. Celý večer tekla cola proudem, každá 
družina předvedla své krásně natrénované předtančení a došlo i na 

tradiční soutěže. Balónkovou soutěž vyhrál netradiční pár s netradiční taktikou. Labuš a Komár 
nejprve vše natáčeli. Pak ale zjistili, že se páry s balónky jen tak kolébají na místě, tak vstoupili do hry. Jejich taktika útočného prorážení 
ostatních dvojic se ukázala velice efektivní a během pár minut vystrnadili z parketu všechny ostatní soupeře. „Jsou to fakt borci! 
Zkoušel jsem se jim vyhnout, ale brzy nás dohonili a neměli jsme šanci…“, obdivoval vítěze Hafík. 
Předtančení vedoucích i všech družin byla dokonalá, těšte se na videoreportáž. O párech, které se nám 
podařilo zachytit během mnoha ploužáků, se dočtete v naší nejčtenější rubrice. Lets zažíváme opravdu 
gurmánské orgie! Přestože po odjezdu Písklete už je kuchyň pouze dvoučlenná, tak zažila něco 
neskutečného. Včerejší duel mezi šunkofleky a kuřecími játry na cibulce by se neztratil v žádné vyhlášené 

restauraci. Dokonce tradiční nejedlík Bolt přišel do kuchyně se slovy: „Láďo, tak 
dobré šunkofleky jsem ještě v životě nejedl!“. Hned se ovšem zarazil se slovy: 
„Hlavně to Komáre nepiš do novin, protože jinak mi to máma doma spočítá!“. Aby 
toho nebylo málo, tak záhy dorazil do kuchyně Jezdec s tím, že játra nikdy nejedl, 
ale ode dneška je chce mít každý den. Po poledním klidu nám naše návštěva Morče a Žabka dovezli krásně 
zmrzlé nanuky, což jsme v počínajícím dešti ocenili. Děkujeme! Předplesové odpoledne bylo kromě finálního 
nácviku věnováno také hromadné sprše po oddílech. Dámská většina tábora se velice těšila, ale například 

Dryft a Banán sprchu odmítali s tím, že přeci byli předvčírem na koupališti. Nakonec ale došlo na všechny. Lyška se poslední dny stává 
neustálou návštěvnicí marodky se svou levou nohou. Nejprve ji do horní části stehna bodla včela, následně se do spodní části stehna 
brutálně podrápala o ostružinu, aby nakonec upadla tak šikovně, že na koleni musí nosit ortézu. „Ještě že Suri už nemusí chodit o těch 
berlích, hned si je může vzít Lyška“, rozumoval vše pozorující Piko, který se právě schovával před deštěm. Déšt byl včera opravdu 

docela častý. Pršelo celkem 4x v úhrnné době 47,5 minuty. „To jsem 
zvědav, jestli se konečně objeví ten potok, o kterém tu všichni mluví“, 
dloubal klacíkem ve vyschlém korytě Buřt. Předplesová večeře bývá 
po několik let odlišná od ostatních jídel. Po loňském úspěchu jsme 
měli pravý americký hotdog, hranolky a kolu! Velkovýroba byla 
veskrze precizní. Komár otevíral přednakrojené rohlíky, Bolt dával 

kečul a hořčici, Srna párek, Láďa hranolky a Labuš dodával tatarku. „To je fakt rychlost, myslel jsem, že budu ve frontě čekat půl 
hodiny jako ve Slatiňanech, ale než jsem si stačil popovídat s Le-em, tak jsem byl na řadě“, spokojeně se nacpával hotdogem Piko. 

Kněžka zradila!?! Togron hrdinou?! Je to past! 
Údolí padlých králů! Strážci města Khorne! Najdeme Žezlo?!?! 

Ráno se král setkal se svojí nejvyšší kněžkou a hovořili o tom, jak se blíží Temnota, která způsobuje 
přírodní katastrofy i šílenství lidí. V tom ale kněžka vykřikla „Ve jménu Svatého světla, smrt 
tyranovi!“ Někteří by možná řekli, že sama kvůli temnotě zešílela, jiní budou tvrdit, že to plánovala 
celou dobu, ale pravda je taková, a mnozí si možná všimli toho, že Togron zpoza krále na kněžku 
mávl, dal jí kouzelné znamení k tomu, aby krále napadla. V moment kde se kněžka chystala zarazit 
nůž králi do hrudi, Togron ji zastavil a nechal zatknout. Tím se králova důvěra ke svému rádci ještě 
prohloubila, a tak byl Togron požádán aby se postaral i o přípravu večerního bálu. Mezitím expedice 
dorazila do Khornského přístavu, kde na ně čekali prastaří kamenní strážci. Proběhl nelítostný 
souboj a princ přišel o velké množství vojáků ve své expedici, ale kamenní strážci byli nakonec 

poraženi, a tak mohli naši hrdinové vstoupit do katakomb, kde na ně čeká Minotaurus se Žezlem moci. Království se dnes proměnilo v jeden 
veliký taneční sál, protože nikdo si nedovolí urazit naše slavné Bohy neslavením jejich slavností. 

Navštívili nás! 

Již mnoho let je tradicí, že se na náš ples 
sjíždí návštěvníci z dalekých krajů. Letos nás 
navštívili naši nedávní vedoucí Morče, Tony, 
Žabka a Tobi, kteří zůstali i přes noc a 
táborníky potěšili přivezenými nanuky. 
Pouze přes sobotní odpoledne dorazili 
pradávní dinosauří členové Šimi a Lasárd. 
Děkujeme za návštěvu, je vždy milé vidět 
tváře, které tvořili dějiny SpT dané doby. 

Marcelka! 
Kromě jiných na Ples 
dorazila i naše tradiční 
Star! Marcelka 
Holanová se svým 

nesmrtelným hitem Ráno! Táborníci, kteří ji 
ještě nezažili, se z hlubokého zážitku jistě 
budou ještě dlouhou dobu dostávat. 

Láska, sex a něžnosti 
Začínají se tu dít věci. Horal se hned ráno vyměnil s Adel 
na službě. Jakmile to zjistila Suri, tak podplatila Zvýře a šla 
na celodenní službu za Horalem. Snake dostal tajný dopis. 
Pravděpodobně byl od Ptáčete. Ihned po otevření dopisu 
totiž byla spatřena, jak nakukuje do stanu číslo 2. Betty na 
ples odcházel společně s Ještěrkou, ta jej však záhy opustila 

a věnovala se Ržízkovi. Betty tak protancoval noc s Melounem. Spíďa aby nebyl 
pozadu, tak se většinu času ploužil s Pinki. Ples nám vůbec zamíchal s našimi 
táborníky. Skiller se ploužil s Ajs-Ice a Kecal pozval Plyš na drink. Ta jej ovšem 
odmítla, protože byla na ples pozvána Barbossou. 
Perlák šel z plesu velmi brzy, ale jen z toho důvodu, aby 
se mohl přitulit k Anně, což nelibě nese Ště-ně, ke které 
se tulil během poledního klidu. Dále jsme na Plese 
zastihli Fredeeho se Strašilkou, Notku v těsném objetí 
s Hafíkem, Miš se Šimpem, Žalku s Šašanem, Zejna 
s Hárty, Trys se Schintym, Narmen s Dryftem a hlavně 
Pika s Gepardem, která na něj čekala každý ploužák. 

Čeká nás 
Nebyly by to pravé Slavnosti bohů, kdybychom celý jeden den nevěnovali hrám a 
soutěžím, v zápolení mezi sebou po jednotlivcích i oddílech. Abychom Bohy neurazili, 
celé dopoledne se tedy budeme věnovat olympiádě jednotlivců a celé odpoledne 
olympiádě oddílů. Večer si představíme naše výrobky na řemeslných trzích. 

„KDYŽ ON UŽ SE MĚ BOJÍ!“ (ZDŮVODNIL HAŠE PROČ UŽ S ERROREM NESOUTĚŽÍ V POJÍDÁNÍ ŠLEHAČKY) 


