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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
ráno naservíruje kornflejky 
s mlékem, bílou kávu a čaj. Ke 
svačině pak melouchy. K obědu 

bude uzený vývar s kroupami a 
vepřový guláš s knedlíkem. Na 
svačinku si dáme rohlík 
s máslem a k večeři bude 
barevná rýžová Haše, nebo pro 
zájemce oblíbená drožďová 
pomazánka. 
 

Jaké bylo počasí? 
Každý den máme nějaký  menší 
deštík, včera to ale bylo trochu 
horší, při zahajování odpolední 
oddílové olympiády Haše na 
nástupu začal říkat, co za 
program proběhne a že začneme 
hned. Jen uvidíme, jak to bude 
s počasím. Přesně v moment kdy 
řekl slovo počasí, začalo pršet. 
Tak jsme se museli přesunout do 
Krčmy, kde jsme vyřešili ztráty a 
nálezy. Vyšlo to akorát, protože 
pak déšť přestal a už bylo jen 
hezky. 
 

Bodový stav družin 
1. V. Společenství TR     127 
         (IFS) 

2. I. A.N.G.L.I.E.           125 
         (Anglie) 

3. II.  Rudí vlci                114 
         (Polsko) 

4. IV. Zbloudilá legie      99 
         (Germáni) 

5. VI. Oxroni                   91 
         (Norsko) 

6. III. Francmágové       60 
         (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: 
2. oddíl 

Huliman: Bodlinka 
Služba: Snejk, Štěně, Zvíře, 

Jezdec, Ronja, Skiller 
 

Včerejší prasáci: 
Opět jsme toho moc nenašli. 
Naštěstí máme Srnu! Sice si začal 
uklízet, ale po jeho „chytrých 
řečech“, že má ve stanu 
schovaný pervitin, cigarety a 
trávu jsme mu stan obrátili na 
ruby, z čehož dobrý výsledek 
opravdu nekoukal. Tak se 
nechme překvapit, co bude dnes. 

22. Olympijské hry! Nahý Horal! 
Topinkový Betty! Slimoušův ožrala!  
Poblitý pomník (a zastávka)! Dinosaurus! 

Asi tak ve dvě hodiny ráno ze soboty na neděli nás navštívil opilý člen Slimoušova 
sousedního tábora. S pivem v ruce. A začal tím, že je tu „přes přímý zákaz 
nadřízeného“ a pokoušel se vysvětlit, že je tu na mírové výpravě a chce se hlavně 
domluvit (mezi řádky jsme pochopili, že se nás bojí a nechce, aby k nim od nás zase 
někdo jako každý rok přišel krást třeba vlajku). Chtěl se domluvit na věcech, kterými 
si navzájem jak říká „vadíme“, například, že jejich tábor má budíček 10 minut před 
námi a z dáli to jde trochu slyšet (nám to bylo celkem jedno). Pak nám vyprávěl, že mají profesionální aparaturu 
s profesionálním DJ a přeřvou všechno v širokém okolí, čímž nás chtěl pozvat, abychom k nim přišli na diskotéku. 

Ráno jsme měli zahájit již 22. Olympijské hry SpT. Ovšem v 8 hodin nebyl vzhůru jediný táborník, 
tak jsme byli nuceni posunout budíček až na 9:30 (viz. článek dole). Během her, 
které začaly tradičním nástupem zahraničních výprav ve spacácích, kadý 
z mnoha pořadatelů přivítal účastníky v jiném jazyce, aby se tu jako doma cítili i 
ti z dalekých krajů. Táborníci soutěžili v lukostřelbě, kohoutích zápasech, 
sloním běhu a mnoha dalších disciplínách. Ku překvapení všech, starší 
táborníci, jako třeba Jezdec, nebo Horal byli sice relativně vzato úspěšní, nicméně v porovnání s mladší kategorií 
kluků, nebo s holkami, byly jejich výkony v mnoha disciplínách otřesné. Desetiletý Škorpík 
trefil s lukem cíl sedmnáctkrát, zatímco Jezdec, který vyhrál v kategorii starších, trefil cíl jen 

čtyřikrát. Všem to ovšem nandala Plyš, která se trefila 35x! „To je fakt machr, tohle bych nedal ani za celý den!“, 
obdivoval krásnou lukostřelkyni Hafík. Název disciplíny„nebeské pití“ musel být 
změněn na „nebeské blití“, protože pití většího množství vody vzhůru nohami 
brčkem některým dětem zrovna nesedlo. Třeba taková Smajlík se nejdřív smála, 
že to půjde v pohodě, ale pak utíkala k pomníku a pozvracela ho. Dvakrát. I 
nadále však trvala na tom, že to bylo v pohodě. Kromě pomníku byla prý v noci 
potřísněna i autobusová zastávka, ale o tom prý Nakladač nic neví. Odpoledne 
děti křičely, že je nahoře na obloze dinosaurus, že nás sežere, že je fakt velkej. Tak jsme se šli podívat 
nahoru na kopec nad tábor, abychom zjistili, o co jde. A opravdu tam byl! Krásný dinosaurus z mraků 

na nebi. Na odpolední olympiádě probíhalo nové pozměněné Hutututu, úkolem bylo vytáhnout šátek 
zastrčený za kalhoty. Suri při hře dostala trochu jiný nápad, začala 
Horala ze zvědavosti tahat nejprve za tričko, pak i za trenýrky. 
V průběhu hry dokonce vytrhla pruh gumy, který mu přidržuje 
kalhoty. Naštěstí(?) si je však stihl zachytit dříve, než spadly. Večerní 
opékání topinek s rozličnými přísadami nám zpestřil Betty. Postupně 
si opékal jednu topinku za druhou, aby vyzkoušel, která varianta je nejlepší. „Snědl jsem jich nakonec 
osm a nejlepší byla ta s masovou směsí“, mohl směle říci topinkový odborník Betty. 

Bohové byli štědří! Slavnostní hry!  
Zelánie v plamenech? Vzestup temnoty?! Kult smrti? 
Dnes ráno když jsme se vydali sbírat ranní manu, zjistili jsme, že nám Bohové krom many nadělili i zlato. Deset 
zlatých valounů se nám sneslo na Maniště a rychle byly našimi členy expedice vyměněny za peníze. Slavnostní hry 
oslavující naše slavné Bohy, zejména Světlo Svaté, byly zahájeny a občané království Zelanijského se daly do oslav. 
Děti skládaly oslavné básně na naši kuchyni a rodiče by nás také mohli potěšit svou literární tvorbou. Dokážete překonat vaše dětičky? Pište nám 
do našich vzkazů. Bohužel, musíme vám oznámit, oslavy boha Věčného Plamene vyústily v požár, který spálil místní kostel a část náměstí. 
Ačkoliv se nikomu nic nestalo, místní věří, že za požárem ve skutečnosti stojí přicházející Temnota související s Norgothem, ať už je kdekoliv, 
protože požár vznikl za nevysvětlitelných okolností. Později k večeru musely stráže zatknout několik mužů, kteří hlásali Norgotha jako svého 
jediného krále a snažili se získat více lidí do svého kultu. Zdá se však, že byli zastaveni všichni a tato opovážlivost se již nebude opakovat. 

Poslední návštěvy fuč! 
Je to k neuvěření, ale dnes bychom měli být 
bez návštěv. Včera nás opustili Tony, Tobi, 
Žabka i Morče a na další dny nikoho 
nečekáme. Zároveň apelujeme na všechny 
rodiče i prarodiče, aby si všechny návštěvy 
rozmysleli! Děti dáváte na 14 mimo domov 
a pro mnohé z nich může setkání s rodinou 
v průběhu tábora vyvolat touhy po domově! 
Opravdu žádné návštěvní dny nemáme! 

Poplesová kocovina! 
Včerejší budíček pravděpodobně vstoupí do 
dějin. Ani velký pamětník Wydra si 
nedokázal vzpomenout, zda jsme někdy 
vstávali později. Sice jsme po návratu 
z Plesu chtěli budíček posunout, ale tohle 
bylo moc. Kolem osmé v táboře nebyla ani 
noha. Před devátou se otevřel první stan 
s Mauglee a Adel. Ve čtvrt na deset už bylo 
vzhůru 5 táborníků! To byl pro nás jasný 
signál a v 9:34 se Tallhoferovým dolem 
rozezněla naše tradiční budící píseň – 
Létající Čestmír. 

Láska, sex a něžnosti 
Jezdec se dnes celý den snažil dostat nablízko Plyši, která se vždy 
„shodou náhod“ přesunula jinam. Anna ležela ve stanu u Hafíka, 
jestli tam byla s ním, nebo zda čekala na Snejka zjišťujeme. 
Pampel se zeptala Zejna, jestli si jí vezme, on řekl jen „promiň, 
nemám čas“. Asi má jiné plány. U Forta jsme včera našli tajné psaníčko, kde psal, že už 
od 2. třídy miluje Béďu a rád by jí to tímhle způsobem sdělil. Snejk přinesl Štěněti 
natrhané listy, že prý sice tady žádné květiny nenajde, ale tohle jí bude muset stačit. 
Štěně byla štěstím bez sebe. Anký je automat na objetí, všichni to ví, prostě jde a 
obejme náhodnou osobu. Dneska ale obejmula Bettyho a on jí dal nazpátek pusu. 
Bender se poptával u Bubby a vyzvídal, jak se vede její spolužačce Felicity, která tu u 
nás byla minulý rok. Prý se mu po ní stýská. Buchta dneska plesknul přes zadek Palmu 
a ona se začervenala a usmála. Buřt hladil v síti spící Mayku. Zvýře pozvalo na příští 
rok na ples Strašilku, ta se mu nejdříve vysmála, že se měl zeptat minulý týden, ale že by 
asi stejně řekla ne. Za pár minut si ho však zas našla a řekla mu „no tak teda dobře“. 
Jedlík dnes na obědě vysvětloval Ještěrce, že když mají oba dva ve jménu na začátku J, 
bude na tom určitě něco víc než náhoda a vlastně k sobě tak trochu patří. 

Čeká nás 
Ráno se ve městě Khorne, v Údolí padlých králů, setkáme 
s Minotaurem, kterého budeme muset porazit, abychom 
získali Žezlo moci. Odpoledne bude probíhat divadlo, a proto bude předcházet 
poslední oddílové volno věnované nácviku a řemeslům. Po svačině se vydáme těžit 
kovy a budeme doufat v nalezení dalekonosné hvězdy. 

„JE V TOM TEPLO, NESUĎTE MĚ!“ (SEDMA O PYŽAMU S OCÁSKEM A PRASEČÍ HLAVOU, KTERÉ PO VEČERECH NOSÍ) 


