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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani nabídne vánočku, 
makový závin, bílá kávu a čaj. 
K dopolední svačině bude 
melounek. K obědu bude 
krémová polévka se zeleninou a 
zapečené motýle. Ke druhé 
svačině bude loupák a k večeři 
bude chléb se sýrem. 

 

Jaké bylo počasí? 
No asi tušíte, jak by to řekl děda 
Komárek ve filmu Na samotě u 
lesa – „chčije a chčije“… Pršelo 
celou noc, ráno, dopoledne. 
Během poledne se na to 
chviličku uklidnilo, ale lilo a lilo 
celé odpoledne. K večeru už 
déšť ustal a předpověď nám 
slibuje na další dny sluníčko. Tak 
snad se to naplní. Kromě sucha 
už bychom rádi viděli i sluníčko 
a nevadila by nám i trošku vyšší 
teplota vzduchu. 
  

Bodový stav družin 
1. I. Unie Lecc.N. 23 
1. IV. Imperium 23 
2. III. Shatoga 20 
3. V. Federace 19 
4. II. Vlci 18 
5. VI. Tropp 15 

 

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

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: 
4. oddíl 

Huliman: Kiki 
Služba:  

Tsche-tscha, Čikita, Drift, 
Tatra, Tweety, Elza 

 

Včerejší prasáci: 
Sice bylo bodování mírné a 
Hrášek s Fre-Deem to měli o 
chlup, ale na jednoho jsme přeci 

jen 
narazili! 

A je 
to…. 
Škorpík 

Rozsekané děti! První zlomenina! 
Zdravotník jede bez přestávky! Anglie v potoce!  

Ping-pong v dešti! Lodě potopeny! Kotle čaje a krupice! 
Včerejší den byl ve znamení zcela 
zaneprázdněné zdravotnice Žáby. Ta 
musela celý den řešit množství pádů na 
mokré podlaze v Krčmě a Na Můstku. 
„Neběhejte po tom mokrém dřevu! 
Upadnete!“.  Sice jsme to mohli říkat tisíckrát, ale ani to nepomohlo. Největšího tygra 
hodila jmenovkyně Ty-Ger. „Ta musí mít určitě zlomenou minimálně jednu nohu a obě 

ruce!“, ohodnotil tygří parakotoul Hafík. Záhy se ovšem ukázalo, že dopad do 
štěrku byl jako do peří a největší ztrátou byly lehce zašpiněné kalhoty. A aby toho 

neměla Žába málo, tak se během celého dopoledne musela věnovat všem oddílům během výuky 
zdravovědy. Se všemi se postupně stěhovala do Bažiny, kde právě úřadoval Komár a stříhal pro vás 

video. Ten jediný všechno slyšel šestkrát a mohl by již Žábu klidně nahradit. 
Poprvé se na zdravovědu dostal i Jezdec, kterého je letošní tábor opravdu 
v mnohém první. Nakonec tak moc vyrušoval, že mu byla nasazena lepicí páska 
na mluvidla. Déšť sice stále narušoval náš program, ale nedokázal jej nikterak 
zastavit. Všechny oddíly mají týdenní úkol – vytvořit propagační video na oslavu 
pravého vládce Galaxie. Anglie počasí hned využila a do postupně stoupajícího 
potoka zasadila část svého děje. Během natáčení v potoce sice Spíďa zjistil, že má velkou díru v holince, ale 
záběr byl i tak natočen. A když už byli v potoce, tak se mohli vrhnout do kaluží kolem ping-pongového stolu a i 

za setrvalého deště v pláštěnkách hrát stolní tenis. Opět jsme 
tedy trénovali dovednosti a kromě již 
zmiňované zdravovědy táborníci 
cvičili své znalosti ve fauně a flóře, 
souhvězdích, logických hádankách, 
či posilování. A když je hodně vody, 
tak nezbývá než si zahrát lodě. 

Tradiční hru jsme zabalili do netradičního hávu a všechny družiny bojovaly proti Hašeho bitevní formaci. Sice to mnohým trvalo déle, 
ale nakonec byly všechny Hašeho lodě do jedné potopeny! Během celého dne se neustále a bez přestávky vařily hrnce a kotle čaje. 

Letošní ročník pytlíků ve spojení s citronovou 
šťávou se opravdu povedl a takový Hafík si šel 
pro čajík během večeře minimálně 6x. Večer pak 
zažili táborníci jedno velké překvapení. Místo 
plánovaného chlebíku se sýrem se k večeři 
servírovala krupicová kaše! Pochopitelně růžová! 
Nadšení dětí nebralo mezí a přestože jsme měli k dispozici ještě další tři! alternativní večeře, 
tak desítky litrů mléka zmizely během chviličky. „Mňam, mňam jupí!“, neslo se celých 

tábořištěm. 

Neporazitelná Kyborgyně Zeta najata pro likvidaci odboje!! 

Přesun surovin byla past!!! Zrádci v řadách krále Molterna?!? 
Konzul Creticus nechal zatknout nejznámější lovkyni odměn v galaxii Kyborgyni Zetu. Říká se, že je 
víc stroj než člověk a že už minimálně 7x vstala z mrtvých. Vojáky, kteří ji před Creticuse předvedli, 
odhodila jako nic v momentě, kdy jí řekli, aby poklekla. Nechala se přivést jen proto, že byla 
zvědavá, co jí císařství chce. Creticus vysvětlil, že císaři celkem vadí, jak se v poslední době rozrůstá 
odboj krále Molterna, takže si jí chce najmout, aby zjistila, kde se rebelové ukrývají. Dostane za to 
velkou odměnu. A když se jí podaří dostat i Krále, dostane mnohem víc. Slíbila, že za ještě větší obnos rovnou zlikviduje celou 
jejich základnu včetně krále. Creticus a Zeta se dohodli a Zeta se vydala na cestu. Ta zaručeně způsobí 30. legii hodně 

problémů. Včera rebelové zachytili informaci o tom, že císařství převáží velké množství many bez větší vojenské ochrany. Využili příležitosti, 
zjistili kudy přesně budou vesmírné lodě s manou putovat, a král Moltern vyslal své bojovníky manu zabavit. Zachycené vysílání byla zřejmě 
past navržena arcigenerálem Konstantinem. Legie byla v bitvě závažně poškozena a zpět do rebelské základny se z vyslané flotily vrátilo jen pár 
vraků. A vlajková loď krále Molterna přišla v bitvě o hyperprostorový generátor, takže budeme muset postavit nový. 

Velkolepá kancelář La-Kom 
konečně v akci! 

Včerejší večerní program se 
nesl v duchu tradiční 
sázkové kanceláře La-Kom, 
tentokrát v režii Tom-toma. 
Sázky byly velkolepé a 

soutěžící předváděli opravdu nechutné 
výkony! Nejprve Jezdec gentlemansky nechal 
vyhrát Kosu. Na začátek sice společně snědli 
tabletku extraktu z ječmene, následně vypili 
netopýří krev a ve finále se vrhli na teplou 
sklenici slané vody. Naštěstí se připravený 
škopík nenaplnil, ale Jezdec nakonec finále 
vzdal. Druhou pokusnou dvojicí byla Hořtice, 
která byla zcela převálcována L-Píkem. Ta dala 
stroužek česneku, lžíci hořčice a misku 
s růžovou kaší v naprosto rekordním čase. 
Jelikož v ani jednom případě nevyhrál 
favorizovaný táborník, tak se naše banka 
napakovala na úkor táborníků! Děkujeme! 

Láska, sex a něžnosti  
Ihned po vydání včerejších novin se 
začal Winetů obhajovat, že Strašilku 
pozoruje pouze proto, aby nezmeškala 
nástup. Zato Leo a L´Pík zase přišli na 
nástup společně později, jelikož se zdrželi na romantické 

procházce. Kecal se s Vitacitýnou pořád drželi za ruce během bitvy lodí a když bylo 
volno, tak se objímali. Nově získáváme informace od „Špionek SpT“! „Ale je to 
tajné, radši nás tam Komáre nepiš!“, řekla špionka Blue společně s Hviezdou a 
Annou. „Také jsme viděli Kiki s Jezdcem, ti se ale objímali dlouho!“. Lyška, která 
celý den dávala rozkazy službě, večer zcela unavená padla do náruče Horalovi. „Ale 
s ním se objímáme úplně všechny“, doplnila naše Špionky Bodlinka. A doposud 
neověřená informace na závěr. Jistý H.F. prý požádal Miš o ruku a ona bez meškání 
řekla ano! Podrobnosti zjišťujeme a snad brzy upřesníme! 

Čeká nás 
Díky optimistické předpovědi 
počasí počítáme s tím, že se 
konečně dostaneme i někam ven 
z Krčmy. Hned ráno máme 
v plánu hru vybírání daní a odpoledne musíme postavit 

nový hyperprostorový generátor. A snad bude i Tryskoška! 

 „JÁ NEJSEM TVOJE BANKA!“ (PINKI BRANÍCÍ SVOJE PENÍZE PŘED ANKÍ BĚHEM LA-KOMU) 


