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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani nabídne kornflejky 
s mlékem. Ke svačince bude 
zelený okurek a k obědu si 
pochutnáme na kuřecím vývaru 
s drožďovým knedlíčkem a 
wydrově šlehu. Ke svačině bude 
rohlík s máslem a k večeři chléb 
se sýrem. 

 

Jaké bylo počasí? 
No asi jako všude u vás.. Prší 
krásně.. Ráno více, dopoledne 
ještě více. Odpoledne dokonce 
na chvilku přestalo, ale večer už 
na nás kapky deště opět padaly 
ve velkém. Bohužel dnes 
očekáváme podobný scénář 
  

Bodový stav družin 
1. I. Unie Lecc. N. 16 
1. IV. Imperium 16 
2. III. Shatoga 15 
3. V. Federace 12 
4. II. Vlci 11 
5. VI. Tropp 10 

 

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: 
3. oddíl 

Huliman: Lyška 
Služba:  

Adél (ano opět, včera byla 
totiž nahrazena Hafíkem), 
Žalka, Libofka, Notka,  
Škorpík,  Anýša 

 

Včerejší prasáci: 
Tak jsme se konečně dočkali! 
Sice to chvilku trvalo, ale máme 
je! Prvními prasáky jsou: 

Perlák + Škorpík 
Fredee + Hrášek 

Velice posunutý budíček! Kvůli dešti! 
Posunutý program! Kvůli dešti! Trénují sami! 

První večerní nástup! První prasáci! Triskoška není! 
Sice jsme s tím, na 
základě předpovědi, 
tak trochu počítali, 
ale stejně to nebylo 
pěkné. Bylo to horší. 
Ráno jsme kvůli 
dešti posunuli 
budíček téměř o hodinu. Poslední ranní hlídka dostala nový 
úkol. Zajistit dostatečný klid pro ostatní tím, že bude 
kontrolovat rušivé táborníky a dokonce se jim budou moci 
odebírat body do etapovky. Díky tomu mohli ospalci v klidu 

spát až do posunutého budíčku. Ani déšť nás ovšem nezastaví (máme přeci letité zkušenosti z propršených táborů) a Error s Hašem 
naplánovali alternativní program. Sice se jim posouvají hry i scénky, ale pro nás to není žádný problém. Místo her po lese jsme se učili 
dovednostem, plánovali oddílové předtančení a agitační videa. Díky tomu se všechny oddíly mohly hned na začátku tábora naučit 
základy uzlování, morseovky a šifrování. „Já nechci na morseovku! Sice jezdím na tábory již 7 let, ale celou dobu se jí úspěšně 
vyhýbám!“, snažil se vyhnout dovednosti Jezdec. Neúspěšně! Tréninky předtančení 
nám ukázaly, jak moc se některé oddíly obejdou bez vedoucích. Táborníci z Anglie 
pod vedením Adel s Mauglee tančili zcela bez vedoucích, kteří se na ně maximálně 
přišli podívat. „Nojo vlastně, ani jsem si nevšiml, že nás vedou holky a žádní 
vedoucí…“, rozhlížel se po půl hodině tančení překvapený Hafík. Jen o trošku jiné to 

bylo u Germánů. Tam to po svém příjezdu vzala pevně do 
rukou Notka. Ta ve spolupráci s Jezdcem dirigovala všechny 
ostatní. Včetně Kiki, která se spíše přidala k ostatním 
táborníkům a poslouchala pokyny trenérského dua. Už v průběhu neděle byl Mat mnohými táborníky 
opakovaně tázán, aby už konečně udělal nějakou tu Triskotéku. A to byl první den! I díky neustálému dešti 
Triskošku posouváme, protože Krčma se stává rok od roku menší a menší a počasí nám neumožňuje 
uskutečnit pořádný open-air festival. Tak uvidíme, co nám počasí dovolí dnes večer. Pozdě odpoledne déšť 
ustal. Na radaru se ukazovalo, že už od nás srážky odchází 
a máme aspoň na pár hodin klid. Tak jsme rychle využili 
situace a poprvé za tři dny jsme uskutečnili slavnostní 
nástup venku na nástupišti. Ovšem jen co zazněly první 
tóny tradičního Imperiálního pochodu, tak začalo zase 
pršet. Pomalu jsme tedy svěsili hlavy, slavnostně stáhli 
vlajku a přesunuli se zpět do Krčmy. Až tam jsme mohli 

vyhlásit i první prasáky. Primát prvotního kopance do muscula glutea maxima 
získali Škorpík s Perlákem a Fredee s Hráškem. 

Noví rekruti! Nedostatek jídla! Nebo přebytek rekrutů?!? 

Potřebujeme více rekrutů! Kvůli dešti! Troufalý císařský konvoj! 
Vedení rebelů uspořádalo poradu, král Moltern chce zvýšit rekrutování nových členů. Kněžka Che 
s tím nicméně důrazně nesouhlasila. Vysvětlila, že její pouštní lid hladoví, protože nedokážeme 
vytvářet tolik potravin, abychom uživili celou rozrůstající se rebelskou základnu. Matfyzius potvrdil, 
že nám to s tím jídlem moc matematicky nevychází. Moltern nicméně trvá na tom, abychom 
v rekrutování přidali. Tak se to musí nějak vyřešit. Matfyzius představil spoustu různých návrhů jak 
problém vyřešit technologicky. Technologie totiž skutečně dokážou vyřešit úplně cokoliv. Navrhl 
novou verzi syntetického jídlomatu, který generuje jídlo mnohem rychleji za použití méně surovin, 
které si sám replikuje. Systém se jmenuje „JídloperpetuummobileMAT 1.0“. To, že dokážeme lidem 
nabídnout kolik a jakého jídla si jen budou přát nám samozřejmě, samo o sobě, přiláká spoustu 
nových lidí, takže tím se vyřešily dva problémy najednou. Při další poradě legie přišla nervózní 
členka odboje oznámit králi, že se jí podařilo zachytit vysílání císařství o tom, že přepravují obrovské zásoby many téměř bez vojenské 
ochrany. Když se nám podaří rozšifrovat přesnou lokaci, můžeme je snadno přepadnout a snadno si přisvojit veškerou manu. Král 
Moltern tedy samozřejmě příležitosti využil a vyslal elitní legionářské vesmírné lodě. Uvidíme, jak se jim přepad podaří. 

První Pláštěnkový Pochod 
Jelikož za poslední dva 
roky nejsme na déšť 
úplně zvyklí, tak si jej 
snažíme i užít! Ráno 
místo sbírání many se 
táborníci oblékli do 
svých pláštěnek a 
vyrazili na společný 
Pláštěnkový Pochod. 
Uvidíme, jak dlouho 
nám tato kratochvíle vydrží… 

Láska, sex a něžnosti  
ANNA si diriguje Buchtu 
nejenom ve volném čase, 
ale dokonce mu už 
zakázala dělat vlastní 
důležité rozhodnutí během 

hry. „Tak to je fakt padpantoflák, to bych si o něm nemyslel“, 
litoval chudáka Buchtu Hafík. Winetú celý den pozoroval 
Strašilku, která ovšem na jeho náznaky zatím nereaguje. Ko-tě a Brojlík využili 
deštivého dne a trávili společně celý den v chatičce číslo 5. Dokonce společně málem 
zmeškali i nástup. A jelikož měli společně i první hlídku, tak hlídali hezky bok po 
boku. Ankí oproti loňskému roku změnila taktiku. Již neobjímá každého na potkání, 
ale věnuje se převážně Škorpíkovi. Nakolik bude tato taktika úspěšná se brzy ukáže. 

Čeká nás 
Déšť, protože má pršet. Ale krom něj nás budou čekat další cechy a učení se nových 
táborových dovedností. Možná, možná když pršet nebude, budeme vybírat daně. Též 
proběhnou drobné hry v krčmě. Večer se snad dočkáme diskotéky. 

 „DEJ SI 10 PERLÁKU!!“ (KECAL NA PERLÁKA ABY SI ZA TREST UDĚLAL 10 KLIKŮ) - „DOBŘE, A KOLIK?“  

„KOLIK STOJÍ TA NÁPOVĚDA ZA 0?“ (HRÁŠEK NA HAŠEHO, KTERÝ PRODÁVAL NÁPOVĚDY) 


