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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani nabídne rohlíčky mazané 
marmeládou, kakao a čajík. 
K dopolední svačině nám bude 
podáváno čerstvého ovoce. 
K obědu nám jídelní syntetizátor 
naservíruje šošovicovou polévku 
s párkem a srbské rizoto se 
sýrem a červenou řepou! 
K odpolední svačině bude 
rohlíček a babiččin a lesní jogurt. 
K večeři pak bude svobodná 
volba, a to mezi nudlemi 
s mákem, případně výborným 
lečem s chlebem. Ke druhé 
večeři je chléb s pomazánkou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Prší krásně. Po dopoledním 
sluníčku jsme se dočkali 
drobného deštíku, který během 
poledního klidu ustal. O to více 
k nám přišel během odpolední 
hry, kterou jsme nakonec museli 
o celých 5 minut zkrátit a 
následně usušit promoklé 
táborníky. Drobně pršelo celý 
večer. Po půlnoci již déšť ustal, 
ale předpovědi nám jej hlásí na 
celý dnešní den. Tak uvidíme… 
 

Bodový stav družin 
1. I. Unie leccebir nagelič 9 
1. IV. Imperium 9 
3. III. Shatoga 8 
4. II. Vlci 6 
5. V. Federace 5 
5. VI. Tropp 5 

 

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

Technický sektor: 
Vedoucí TS: Labuš 
Kuchař: Láďa, Pískle, Labuš 
Zásobovač: Michal, Roman 
Zdravotník: Žába 
 

Vedoucí oddílů: 
I.-Anglie: Sedma + Mat  + Horal              
II.-Polsko: Bodlinka+Tarzan  
               + Šimpo 
III.-Francie: Tom-tom+ Lyška 
               + Verka  
IV.-Wydro-Germáni: Kübel  
               + Kiki 

V.-IFS:  Pat+Kecal+Bender 
VI.-Norsko: Vitalinea + Well  
               + Skiller     

 

Služba a hlídka dne: 
2. oddíl - Polsko 
Huliman: Šimpo 

Služba:  
Adél, Plyš, Hořtice, Jezdec, 

Vitacitýna, Narmen 
 

Včerejší prasáci: 
No jestli se to bude opakovat 
z loňského roku, tak tu nikdo asi 
nebude. Opravdu ani brutální 
duo Lyška-Verka nebylo 
schopné najít jediného prasáka. 

Nové přezdívky! Místo Srny Tom-Tom! 
Lyška pohřbena! Prasácké stany! Fakt prší! 

Maniště se zmenšuje! Dagorlad je nepoužitelný?! Jsme všichni! 
Hned po budíčku jsme se vydali na Maniště, sesbírat nově napršenou manu, protože po ránu je 
jí tam co nejvíc. Tenhle rok bude ale mana padat i přes den! Nicméně když jsme přišli na 
Maniště, zjistili jsme, že už existuje jen napůl! Levá půlka je úplně zarostlá a nepoužitelná! 
„Hmm… Tak to se bude sbírat mnohem líp když to není rozprostřený po tak velkym 
prostoru!“ hned spekulovali někteří táborníci... Přesto, že Error výslovně říkal, že mana na té 
zarostlé půlce nejspíš nebude, mnozí běželi a hledali v zarostlé polovině. Samozřejmě tam nic 

nenašli. Po rozcvičce a snídani proběhlo první bodování stanů. Dopadlo to katastrofálně. Všude samé sluníčka, i Miš 
měla uklizeno! Bodování stanů pomalu ztrácí smysl, táborníci jsou za posledních pár let pořádnější a 
pořádnější, za chvíli nejspíš dojde na to, že dáme každému sluníčko automaticky a ani se bodovat 
nebude. Aspoň toho pak za ten den stihneme víc. Úklid byl sice perfektní, nicméně stany? Některé se 
tradičně naklání, někde jsme objevili díry, ale vše jsme dali rychle do pořádku. „To musel stavět zase 
nějaký prasák! Nechápu, jak to ti vedoucí můžou postavit tak blbě!“, podivoval se nad svým 
nakloněným stanem Hafík. Během dne jsme také za stany 12-14 objevili krásně mumifikované torzo lišky. Po krátké 

úvaze dostala liška kolem sebe dřevěnou bedýnku a byla důstojně zahrabána. „Škoda každé lišky!“, pronesla soucitná slova Lyška. 
Důležité novinové hlášky,  projevy, komentáře  a nesmysly nám dlouhá léta poskytoval Srna. Ten jel však minulý 
rok naposledy! Tak jsme se báli, kdo jej letos nahradí, ale tím, že se nám zas vrátil Tom-Tom se vše zcela vyřešilo. 

Tom-Tom to dokonce zvládá 6x za hodinu a je tedy v porovnání se Srnou o více než 16.7% 
efektivnější! Kromě půlky Maniště jsme přišli i o CELÝ Dagorlad. Oblast je pro hry zcela 
nepoužitelná. Sucho a kůrovec udělali své. Ovšem místo čisté posekané pláně máme tradiční 
bitevní pole zcela zarostlé ostružinami a jinými pro hry nevhodnými rostlinami. Naštěstí nám ale 
zbývá veliká oblast u bývalého Krmelce a nad nynějšími Meandry. A ta je taky celkem hezká, 
jenom se nám to herní pole už prostě nebude tolik střídat. Včera nám také dorazili poslední 
táborníci a členové technického sektoru. Nejprve po obědě Roman a následně před večeří i Láďa s Bleskem a 
Notkou. Hlavně Germáni měli z Notky ohromnou radost, protože jako jediná je schopna vymyslet táborový pokřik. 
„Ona říkala, že ho má vymyšlený již od března, tak snad včas dorazí, abychom se ho stihli naučit do večerního 

nástupu“, obávala se pozdního příjezdu Notky Tatra. Společně s Hrodkovými dorazila do tábora i pořádná dávka deště, díky které se 
snad objeví i nějaká tekoucí voda v potoce. Večer proběhlo tradiční pasování nových táborníků. Letos jich 

mnoho nebylo. Ale přesto máme nově Hviezdu, Lemíka, Ko-tě a 
další. Dokonce poprvé se stalo, že z jednoho oddílu nebyl nový 
nikdo! Pochopitelně to byla Anglie, která se již několik let drží 
pohromadě a jedinou změnou je letos Pampel, která nahradila 
Horala. Ten se již stal vedoucím – pochopitelně také v Anglii. A 
k Angličanům ještě jedna zajímavost. Během oddílového volna, 
které bylo určeno na seznámení se (sice zrovna v Anglii to 

nepotřebovali), všichni členové zjistili, že bydlí pouze ve dvou lokalitách. Liberci a jeho suburbii a v Nučicíc. Prostě jedna rodina.  

Král otrokem! Král osvobozen?! 30 let „míru“!! 
Zahájení celogalaktických slavností! Zajatci zachráněni! Někteří… 

Hned k ránu byl král Moltern i s ostatními vězni vržen do manových dolů. 
Mocichtivý císař jej nařídil uvrhnout do otroctví a myslel si, že se tak krále Molterna 
zbaví. Mana je v budoucnosti (tedy pro nás, kteří jsme cestovali časem, v přítomnosti) 
využívána jako nejdůležitější zdroj energie, takže císařství využívá k těžbě otrocké 
práce od samého počátku. Náhle se však objevil lovec odměn Tiberius, který pracuje 
pro ty, kteří nabídnou více peněz. Gratuloval císařským strážím k jejich úspěchu, když 
si ho ale přestaly všímat, vojáky postřílel a krále i s jeho družinou zachránil. Prvním 

krokem v jejich spolupráci byl výsadek jednotek v různých částech galaxie, aby přesvědčily prostý lid, že život v alianci je prostě lepší. A 
povedlo se! Mezitím císař měl svůj každoroční proslov, kde oslavoval mír, který nastolil a s pomocí lidu celé galaxie udržel. Již třicet let existuje 
císařství, které v míru prosperuje. A to za každou cenu. Nebo alespoň tak to on tvrdil. Jak je již v císařství tradiční, zajatci jsou odvedeni do 
arény, aby spolu bojovali na život a na smrt. Je to exemplární příklad těm, kteří by se chtěli císařství postavit. A přesně do této arény vběhl Král 
i s Tiberiem, aby zajatce zachránili. Předali jim zbraně a rychle s nimi utekli. Jedna trojice zajatců se ale rozhodla, že když už mají zbraně a císař 
je poblíž, tak se mu postaví, zastřelí ho a galaxii zachrání. Král velel ústup a chtěl se pro ně vrátit, v čemž mu Tiberius zabránil a krále odtáhl. 
Trojice rebelů ovšem po zahájení útoku z neznámých důvodů zemřela. Někdo tvrdí, že to způsobil císař svoji nataženou rukou…  

Názvy oddílů 
Již mnoho let máme 
tradiční jména oddílů a 
všichni táborníci jsou 
s nimi sžití. Přesto se 
každoročně objevují 
pokusy o změnu této 
zažité tradice. Také letos 
měly oddíly vymyslet své 
nové názvy, které ze 
svého zcela subjektivního 
pohledu Error s Hašem hodnotili. Níže máte 
uvedená letošní názvy, ale jelikož si všichni 
rodiče pamatují označení tradiční, tak je 
budeme nadále používat paralelně. 
 

I. Unie Leccebir Nagelič (Anglie) 
II. Hvězdní vlci (Polsko) 
III. Chatons Touffus Galactiques (Francie) 
IV. Imperum Šmidry-Wydry (Germáni) 
V. Spojená federace planet (IFS) 
VI. Norští Troppové (Norsko) 

Láska, sex a něžnosti  
První den byl plný 
seznamování, takže se nám 
utvořila spousta nových 
párů. Plameňák, která 

přijela letos poprvé, si ihned sepsala seznam kandidátů, o které by měla vážný zájem. 
H. Fort byl prý na prvním místě. Waku vyzvídal, kdy bude diskotéka, aby mohl 
pozvat Mauglee. Snejk byl vzhůru už před budíčkem, aby byl první, kdo se přivítá s 
Notkou. Ta jej ovšem zklamala a dorazila až pozdě odpoledne. Čikito byl převelice 
zvědavý, jestli je Vitacitýna volná. La Syčka dostala milostný dopis od tajného ctitele, 
jehož obsah zatím bohužel nevíme. Libofka odmítla Jezdce, protože na ni prý doma 
čeká její kluk. Jezdce pak musela uklidňovat Suri a Tatra, která to musela celý den 
poslouchat. Twíty a Myky se konečně dočkaly Bleska a společně se Schintim mohou 
utvořit roztomilou čtveřici. Tak tohle je pro dnešek vše. Ale zítra nás rozhodně 
očekávejte, protože tu pro Vás budeme mít ještě víc informací! 

Čeká nás 
Budeme vybírat daně, oddíloví vedoucí si 
pro nás připravili cechové aktivity, 
táborníci začnou trénovat všemožné 
dovednosti a pak se budeme snažit dešifrovat zašifrovanou zprávu. 

 „TY JSOU TAK MĚKKOUČKÝ! VÍŠ, JÁ MÁM ÚCHYLKU NA VLASY MÍSTO NA ŇADRA!“ (BUŘT NA KIKI) 


