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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani nabídne kornflejky 

s mlékem a 
chlebík 

s máslem a 
nutelou, čaj. 

Následně 
budou po 
většinu dne 
oddíly na 

Petrachtaci. S sebou dostanou 
okurek, věci na bramboračku, 
chleby, paštiky, tatranku, rohlík, 
pomazánkové máslo. Po návratu 
do tábora je bude čekat 
vynikající buřtgulášek. 
 

Jaké bylo počasí? 
Krásné, pohodové, takřka již 
pozapomenuté. Od rána nás 
hřály paprsky slunce a teploty se 
šplhaly i nad 20°C. Díky! 
  

Bodový stav družin 
1. IV. Imperium 36 
2. I. Unie 31 
2. III. Shatoga 31 
4. V. Federace 29 
5. II. Vlci 27 
6. VI. Tropp 23 

 

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: 
5. oddíl 

Huliman: Bender 
Služba:  

případní marodi… 
 

Včerejší prasáci: 
Začínáme mít velkého adepta na 
celkové vítězství mezi prasáky! 
opět …. Škorpík! 

Úprk z nemocnice! Kiki se sádrou! 
Zvýře na pekáči! Konečně Tryskoška! Sluníčko! 

Táborníci vyvraždili vedoucí! Bramborový salátek! 
Tak jsme se přeci jen dočkali! První 
výjezd do nemocnice máme za sebou. 
Nejprve jsme zvládli Suri s namoženým 
kotníkem, Horala s kolenem, ale na Kiki 
už to bylo moc. Jako správný Huliman 

(tj. vedoucí dne) se chopila práce společně s táborníky. Na 
Komárův pokyn začali společně s úpravou prostoru kolem 
stožáru, který rychle zarůstal plevelem. S motyčkou, hráběmi a 

lopatou ještě problém nebyl. Ale když se měl 
vozit krásný čistý písek, tak nastal bod zlomu. 
„No viděl jsem, jak si Kiki naložila kolečko písku, 
pak zkusila přejet přes ten malý hrbolek a 
najednou padala Kiki na zem.. Kolenem se 
bouchla o štěrk, hlavou do kolečka a držadlo jí 
spadlo na ruku.“, popisoval na službě přítomný Hafík. Po probuzení z mrákot byla Kiki 
naložena do přistaveného zdravotního vozu a odvezena do nemocnice na rentgen. Tam ovšem 
mohla pobýt jen chvilku, protože do nemocnice 
přiváželi pacienta s Covid(em). Proto Kiki na vozíku 
prosvištěla nemocnicí a na ruku dostala jen epesní 
dlahu. „Komále, já šem ši myšlel, že uš nám ji 

nepšivešou, ale jšem lád, že ji pšivešli“, radoval se 
mališký Hrášek (tedy – „Hlášek“). Dopolední hra 
vybírání daní se změnila v taktickou bitvu, kterou 
rozhodovaly maličkosti. Útočníci museli dopravit fuskomet do centrály (starého pekáče) obránců. 
Již brzy se na pekáči ocitla půlka tábora. Začal to Zvýře, který obstál nejlépe, ale následoval i další 
zvířata. Na pekáč usedla Miš, La Syčka, Králík, Ptáče, Ještěr-ka a nakonec i Komár. Ten až ve 
finální bitvě nemnoha vedoucích proti tábornické přesile. Bitva to byla urputná, bohužel o pouhý 

jeden jediný dopravený fuskomet vedoucí prohráli. „Ještě že měli u sebe Bendera, ten 
jim zbyl poslední a vždycky prohrál!“, radoval se vítězný Hafík. Sluníčko nám celý den 
zlepšovalo náladu a ještě více nám ji zvedl bramborový salátek s řízečkem, na kterém 

jsme si na počest Wydríska pochutnali. Dokonce 
nám s ním přijel pomoci i samotný prezident 
SpT Námořník během své krátké návštěvy. 
Deštivé počasí nám sice v Krčmě zanechalo 
mnoho pláštěnek, mikin a bot, ale ty jsme úspěšně rozdali i s dalšími věcmi během „rozdávání“ 
Ztrát a Nálezů. Každý zapomnětlivec si hází prehistorickou kostkou a díky tomu jsme viděli 
několik žížal v křeči, Traktorů Zetorů, či řvoucích lvů. 

Nejvymoženější hyperprostorový generátor v galaxii?!? 
Zetin první úder! Promořená základna! Přemrštěné daně! 

Protože Molternova vlajková loď byla poničena, byla potřeba opravit. První 
takovou opravou, tou nejdůležitější, byl hyperprostorový generátor. Jedná se totiž 
o speciální motor, který umožňuje vesmírné lodi vstoupit do hyperprostoru a 
cestovat rychlostí vyšší než je rychlost světla. Jinak by to kamkoliv po galaxii 
trvalo dlouho a rebélie potřebuje útect z mušky císařství. Matfyzius sice neměl na 
takový motor rozpočet ani materiály, ale sehnal tým odborníků, kteří všechno 
vyřešili a společně stvořili ten nejvymoženější hyperprostorový generátor. Není to 
ale jediná loď, kterou bývalá Aliance má – Aliance má spoustu lodí a základen, a 
právě jedna z nich se stala terčem Zetiného útoku. Vybrala si raketu s biologickou 
zbraní, která přeměňuje živé lidi na nemyslící kanibaly. Přestože je nemilé, že kvůli Zetě zahynulo mnoho lidí, můžeme být 
rádi, že mor se nedostal nikam dál. Mohlo to dopadnout mnohem hůř. Císařský konzul Creticus dnes konfrontoval starého 
dobráka guvernéra Vetta, který ve svém sektoru nevybral od civilistů ani 70 % daní. Proto byl do Proximského sektoru 
vyslán arcigenerál Konstantin aby od lidí vybral daně násilím, ať už na zaplacení budou mít, či nikoliv. 

Moře pošty, rozbitý traktor Zetor! 
Dvakrát! 

Jako již tradičně nám 
chodí velké množství 
pošty. Jak klasické, tak 
zejména té 
elektronické. Tiskárna 
nestačí chrlit ohromné 
množství papíru a 
rozdávání pošty na 
nástupu zabírá dlouhé minuty. Pro každého, kdo 
dostane balík, máme nachystaný Traktor Zetor 24. Při 
něm každý adresát musí oběhnout kolem všech lidí, 
kteří mu často do cesty dávají různé překážky. Jak to u 
překážek může dopadnout nám poslední dny předvedli 
zejména Zejn a Haše, kteří těsně před finišem hodili 
tlamu, za kterou by se ani Ty-ger nemusela stydět. 
Děkujeme všem, kteří na nás myslí! 

Láska, sex a něžnosti  
Hned v první ranní bitvě se hrdinný Schinti rozhodl 
bránit Adel vlastním tělem. Ovšem po příchodu do 
tábora jsme je již spolu neviděli. Odpoledne se Blesk 
s Kosou „náhodou“ na minimálně 20 minut vytratili, 
prý že musí vyrábět raketový generátor. Bok po boku 
celé odpoledně běhali i Pinki s Dyno-Dynem. Večerní 
tryskoška rozžhavila nové páry. Well se dlouhé desítky 
minut objímala se sloupečkem, Dryft s Bubbou a 
Ržízek neúspěšně prchal před Pampel. Čiquita 
protančil noc s Notkou a Jezdec střídal Lyšku, Miš, Viki a Kiki.  

Čeká nás 
Dnes vyrazíme na Petrachtaci, kde budou mít táborníci za 
úkol připravit si oběd. Po návratu nás čeká spousta 
odpočinku po dlouhém a náročném předchozím dni. Večer 
se odebereme na ohniště, kde nás bude čekat slavnostní 
táborák a oddíly povypráví o svém dni stráveném v přírodě. 

 „UŽ JSEM VIDĚL, ŽE NĚKDO PŘEDSTÍRAL NEMOC, KDYŽ NECHTĚL DĚLAT HULIMANA, ALE ZLOMIT SI RUKU, 

TAK TO TU JEŠTĚ NEBYLO“ (MICHAL NA ZMRZAČENOU KIKI) 


