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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani naservíruje tvarohový 
závin, vánočku a bílou kávu, 
nebo čaj. Před odchodem na 
Petrachtaci dostane každý 
jablíčko a po družinách si sami 

uvaří tradiční bramboračku 
s chlebem a přibalí si čurabelku 
na cestu. K večeři bude 
frankfurtská polévka a 
těstovinový salát s rohlíkem. 
 

Jaké bylo počasí? 
Dnes bylo celkem zataženo, 
chvilkami vylezlo sluníčko, ale 
moc ho nebylo. Také nám 
pršelo, a v dáli byla večer nejspíš 
nějaká bouřka, protože při 
silnějším dešti při nástupu 
v krčmě nám začala blikat 
elektřina. V noci už byla trochu 
větší zima, tak hlídka hlídala 
zakuklená ve spacácích a dekách. 
 

Bodový stav družin 
1. I. A.N.G.L.I.E.           148 
         (Anglie) 

2. V. Společenství TR     147 
         (IFS) 

3. II.  Rudí vlci                135 
         (Polsko) 

4. IV. Zbloudilá legie      122 
         (Germáni) 

5. VI. Oxroni                   106 
         (Norsko) 

6. III. Francmágové       79 
         (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: 
3. oddíl 

Huliman: Kecal 
Služba: Nebude třeba, 

táborníci budou hromadně 
pracovat během Petrachtace. 

 

Včerejší prasáci: 
Stále jich mnoho nemáme, ale 
naštěstí jsme alespoň Locyku 
našli! Prasáka dostala od 
samotného prasete. 

Konečně divadlo! Mrzák Lyška! 
Drožďová zpět! Ztrestáni na nástupu!  
Zmlácená Notka! Lesní víly vraždí děti! 

Dopoledne proběhla bitva o vlaju, před kterou se Lyška s Verkou pořádně protáhly, jak 
jsou zvyklé z hasičských zápasů, aby byly efektivnější. A skutečně jejich trénink pomohl a 
hru by zcela ovládly, když v tom přiletěl jeden moc silně vycpaný fuskomet od Jezdce a 
trefil jí do oka. Lyška se tedy odebrala ze hry k Žábě, a k bolavé noze chodila s bolavým 
okem. Tak celý den jen posedávala a flákala se. Sice jí to prý vadilo, protože nemohla 
podporovat svůj tým, ale na druhou stránku si ráda odpočinula.. Na další hře jsme měli na 
jednu stranu stanoviště hlídané lesními vílami, které bylo snadné zabít a měli jen jeden 
fuskomet, na druhou stranu jsme pak měli draky, kteří byli nesmrtelní a mohli střílet fuskomety. Body za vílu 

nezískal absolutně nikdo, protože děti se bály na ně zaútočit a zabít je, ale proti nesmrtelným drakům běhali táborníci téměř bez ustání. 
Bylo to těžké, ale čtyrem z nich se to podařilo. Kdyby všichni, kteří útočili na draky, zaútočili na víly několikrát (což bylo skoro 
zdarma), tak by měli mnohem víc bodů. Předevčírem si Komár s Labušem vzpomněli, že by rádi drožďovou pomazánku, tak jsme 

museli vyslat Žábu, která měla cestu do vsi, aby v Coopu nakoupila droždí. Někteří táborníci ohrnovali 
nad zdravou pochoutkou nos, tak se Láďa s Labušem slitovali a udělali ještě rýžovou kaši. A pro ještě 
větší vybíravce zbyl ještě vepřový gulášek.„Ty děcka nevěděj co je dobrý, já si to nechám na ráno a sním 
to za ně.“ komentoval Haše. Ale Komár nečekal a zbylé chleby dojedl už večer. Odpoledne Haše 
ohodnotil řemesla a pak proběhla divadla jednotlivých oddílů. Všechny výkony byly jediniečné v mnoha 

směrech, tak bylo složité je bodovat, ale po dlouhé diskusi na poradě jsme se shodli, že bodovat budou „nestranní“ Komár, Labuš, 
Láďa, Žába a Haše. Ohodnotili a výsledek byl stejně celkem komplikovaný, tak se oddíly umístily, ale jen po párech, a překvapivě byli 
všichni do jisté míry spokojeni. Bolt tráví většinu svého času ve stanu se Srnou, Bendrem a mobilem. I přesto, že je teď praktikant, tráví 

čas stejně tak, jako dříve, když byl táborník. Kluci se často zapovídají a ignoruji píšťalku 
a nástupy. Včera Bolt nepřišel na poradu vedoucích, kterou jsme 
hlásili přes celý tábor. Večer nepřišel dokonce ani jeden ze 
zmíněné trojice na večerní slavnostní nástup v Krčmě. Tak se 
Komár zeptal, kolik kliků si zaslouží, tipy každého z nich sečetl a 

přikázal jich tolik. Tedy celkem pětadvacet. Tak si všichni užili sledovat, jak se nový praktikant spolu s nejstaršími 
kluky v táboře potí při dlouho zaslouženém trestu. Dalšího zajímavého trestu se dostalo Notce. Během germánského divadla si na ni 
počkala Strašilka a během závěru divadla ji mlátila hlava nehlava. 

Impozantní Minotaurus! Slavnosti pokračují!  
Dalekonosná hvězda?!? Cesta hyperprostorem! Vrátíme se včas? 

I dnes se nám na Maniště spolu s Božskou manou sneslo i nějaké zlato. Bylo ho již 
méně, ale pravděpodobně jsou Bohové s našimi slavnostmi stále spokojeni. Expedice 
konečně dorazila do trůnního sálu Khornského království, kde je přivítal Minotaurus. 
Vyprávěl o tom, jak Žezlo moci stráží již stovky let a nikoho za žádnou cenu nevpustí 
k němu. I přestože se tam naši hrdinové plahočili tak dalekou cestu. Princ Leandr se 
ale odmítal vzdát a rozhodl se s Minotaurem bojovat. Souboj to byl dlouhý a 

nelítostný, ačkoliv princ se svojí expedicí nakonec Minotaura porazil a získal tak žezlo pro svého krále. Leandr zavelel pokračování 
cesty, ale skoro nikdo z expedice už nikam jít nechtěl, protože pochodovali v kuse již posledních několik dní. Naštěstí Čarodějka věděla o 
způsobu jak cestu výrazně zkrátit. Nedaleko dopadla dalekonosná hvězda, kterou když vytěží, dá se kouzlem využít kouzlem k hyperprostoru. 
Takový hyperprostor je jiná dimenze, kde vzdálenosti jsou kratší, což znamená, že cesta zpátky bude mnohem rychlejší a pohodlnější. Místo 
dopadu ale hlídali draci, kterým bylo potřeba se vyhnout, což pro naši již zkušenou skupinku nebyl žádný problém, a tak o několik hodin 
později, Čarodějka mohla zvednout hvězdu nad hlavu, říct zaklínadlo, a celá expedice zmizela z časoprostoru takového, jak ho vnímáme. 

Jedna hláška za druhou! 
Naše rubrika hláška 
dne by si občas 
zasoužila samostatné 
oddělení. Například 
včera jsme zaslechli: 
„A chodim s prasetem 
nebo se sviní?“ - 
Kübel o prasečím 
pyžamu Sedmi. „Boty 

za osm tisíc...“ - Srna v afektu poté, co 
prohrál běh proti drakovi Matovi ‘neférově’, 
předtím, než zahodil jednu ze svých bot 15 
metrů do hustého křoví a oplocené školky 
na Dagorladu. “Když někoho miluju, mám 
mu mýt nádobí?”  - Pampel 

Kuchyně děkuje! 
Celá kuchyně 
děkuje všem 
rodičům za 
překrásné ódy. 
Opravdu jsme 
nečekali 
takovou účast 
kvalitních básníků! Vaše děti budou po 
zásluze odměněny! 

Láska, sex a něžnosti 
Dnes tady máme zprávy přímo od zdroje, 
zrekrutovali jsme nového agenta z řad 

táborníků, který celý den sleduje a pak nám přináší informace. 
Samozřejmě nemůžeme Buchtovu identitu odhalit.. Skiller dnes posedával se svojí 
holkou Ajc-Icí na trůnu v krčmě, pouštěl si hudbu ve svém kapesním repráku, zatímco 
Ajc-Ice mu seděla na klíně, on sázel na to, že na něj nevidí a dloubal se v nose. Blesk 
dnes celý den pečoval o zraněnou Lyšku a všechno jí nosil a bez ustání se jí ptal, jestli 
něco nepotřebuje. Lyška si nově nabytou moc velice užívala, a Bleska posílala dělat i 
věci, které jí byly zcela zbytečné. On je i tak dělal rád. Pat urazil Verku, tak si vzal košili, 
aby na ní zapůsobil a mohl si to u ní vyžehlit, košili měl ale nevyžehlenou, tak to 
nezabralo. Když Tarzan vyšel při scénce a hrál Minotaura, neměl u toho tričko, tak bylo 
vidět na jeho vymakané svaly, Hořčice hned začala křičet „wow, do toho bych hnedka 
šla!!“ a po zbytek dne dolézala za Tarzanem, který se jí snažil zbavit, protože nechtěl, 
aby Bodlinka žárlila. Meloun chodila a machrovala, že sbalila Perláka, kamarádky se jí 
ptaly, proč se tím chlubí, tak je dovedla k Perlákovi sbalenému v toaletním papíru. On 
říkal, že je rád, že může být tenhle rok taky golem. Tweety obdivuje Betyho od té doby, 
co včera zmáknul tu spoustu chlebů. Smajlík pokukuje po Spíďovi, ten sice pokukuje 
nazpět, ale nic moc z toho zatím nebylo. Dnes se do sprchy k Miši a Anýše infiltroval 
Horal, který si tam prý šel jen „umýt nohy“. 

Čeká nás 
Hned ráno si zabalíme a vyzvedneme si od kuchyně svačinu, abychom mohli vyrazit na 
petrachtaci. Každý oddíl odejde na jiné své stanoviště, kde si uvaří a pravděpodobně 
tam stráví zbytek dne. Večer se sejdeme u slavnostního táboráku, kde nám oddíly 
přednesou o svém výletě. Možná, možná přijdou i sestry Tallhoferovy. 

„BREJLE JSOU DRAŽŠÍ NEŽ OKO!“ (JEZDEC NA LYŠKU, KTEROU TREFIL PŘESNĚ DO OKA) 


