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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani nám Krčma u Veselé 
Mileny nabídne vánočku 
s rozinkami a rozličné záviny, 
kakao a čaj. K dopolední svačině 
slaďoučké melouny. K obědu nás 
čeká polévka z uzených žeber 
s kroupami a Kuře na paprice 
s rýží, nebo domácím 
Láďopísklovým knedlíkem. 
K odpolední svačině bude rohlík 
s nutelou. K večeři pak topinky 
pečené na ohni s pestrým 
nátěrem. 
 

Jaké bylo počasí? 
Stále teploučko, sluníčko. Ideální 
počasí na Petrachtaci. Postupně 
se vlhkost dostává ze země do 
vzduchu a louže mizí. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Imperium 45 
1. I. Unie 40 
2. III. Shatoga 37 
3. V. Federace 36 
4. II. Vlci 35 
5. VI. Tropp 31 

 

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: 
6. oddíl 

Huliman: Well 
Služba:  

Béďa,  Bugs-Bunny, Ještěr-ka 
Ptáče, Perlák, Karma 

 

Včerejší prasáci: 
Je to rok od roku horší a horší… 
Ani brutální bodování samotné 
Žáby nedokázalo odhalit 
jediného prasáka… 

Petrachtace! Zloději potoka! Kanada! 
Stisk po půl hodině dorazil! Sestry se zjevily! 

Pořezaný Waku! Dvakrát! Slavnostní táborák! Maniště! 
Petrachtace! Už to samotné jméno vyvolává vlnu vzpomínek a očekávání. V brzkém 
dopoledni všechny oddíly vyrazily na stanovená místa s cílem uvařit bramboračku a 
potrénovat divadla a videa. Norsko a Germáni směřovali společně k Rabštejnku. Zatímco 
Norsko obsadilo prostor u samotné zříceniny, tak Germáni se spokojili s místem u potoka. 
Potok se ovšem stal místem jejich tvrdého střetnutí. Když si nebozí (a zatím stále poslední) 

Norové chtěli jít opláchnout zeleninu do potoka, tak narazili na pevnou hráz Germánů. „Vy si myjete brambory 
v našem potoce? To je náš potok!“, bránili vodní zdroj statečný Zap-zapík. Aby toho nebylo málo, tak Norové na Rabštejnku narazili i 
na partičku trampů, kteří se zde právě probouzeli z nočního hodokvasu. „A to ohniště si tedy můžeme od vás půjčit?“, žadonila po 
probouzejících se trampech Vitalinea. Sice se divili, že v půl jedenácté se už má chystat oběd, ale nakonec svolili. Aby toho Norové 
neměli málo, tak se jim Waku při přípravě zeleniny pořezal! Dokonce dvakrát. Nejprve o nůž a následně o víčko lahvičky. „To fakt 
nechápu, jak se mu to mohlo stát, to je ale ňouma.“, hodnotil schopnosti Wakua Leo. Podobný zážitel měla i Ajs-Ajs, které k pořezání 
stačilo pouhé vytažení nože z kapsy. „Tak to jsem ještě neviděl, prostě neuvěřitelné!“, kroutil nevěřícně hlavou Buřt. Anglie potkávala 

celý den skupinky důchodců, cyklistů a turistů. „Pár důchodkyní nás tam káralo, protože jsme u rybníku měli puštěnou 
hudbu na trénink předtančení. Ale Mat je rychle poslal do patřičných končin!“, sdělil po návratu do tábora Hafík. U 
mnoha družin se často zastavovali kolemjdoucí a dožadovali se porce bramboračky. „Oplavdu 
se jich u nás Komále žaštavilo asi pět. Ale chtěl jsem přinést něco i tobě, tak šme jim nic 
nedali“, komentoval situaci po příchodu do tábora Hrášek. Všechny oddíly šly plánovaně na 
místa, kde jsou (ne)oficiální ohniště. Poláci ovšem pod Bárou narazili na drobný problém. 
„Přišli jsme na Lesní tělocvičnu a byla tam taková díra na oheň, ovšem do dvou metrů 
zatopená vodou!“, popisoval situaci Šimpo. Nakonec se ukázalo, že se nejedná o žert, ale i 

přesto se podařilo vodu přemostit a oheň rozdělat. Největší zážitek ovšem měli Francouzi. „Přišel k nám týpek, který nám radil, že na 
místě jsou kamery! Prý na něj v lese přijeli policajti a dali mu pokutu za rozdělávání ohňů!“, informoval o situaci Dryft. Okamžitě byla 
vyrobena cedulka „Máme to OK“, která byla nastavena směrem ke kameře pod Bárou. „Asi to opravdu bylo OK, protože nikdo na 
nás nepřijel!“, radovala se spokojená Kosa. Při návratu z Petrachtace pak většina družin využila teplého počasí a vykoupala se 
v rabštejnském akvaparku. Během dopoledne se Komár, Michal, Haše a Error rozhodli zvětšit plochu Maniště. Oproti předchozím 

letům tam je méně stromů, ale o to více ostružin a lebedy. Díky tomu se mana vyskytovala 
pouze na velmi malém prostoru. Již dnes se ovšem mana bude vyskytovat na 3x větší ploše 
a mnozí táborníci ani nedohlédnou konce Maniště. „Jsou to bolci, já šám bych to nechtěl 
dělat!“, chválil výkon hrdinů Hrášek. Večer proběhl slavnostní táborák, při kterém družiny 
vyprávěly své zážitky z cest, proběhl posvátný stisk a byla vyprávěna legendární pověst o 
sestrách Tallhoferových. Táborák byl tradičně zapálen ze všech šesti světových stran 
jménem významných ropovodů a plynovodů. Vzhledem k ohromnému počtu lidí se tradiční stisk velice protáhl, ale i 
přes drobné rušivé elementy nakonec zdárně dorazil. Tudíž se jistě splní veškerá přání táborníků i vedoucích. Během 

vyprávění o legendárních sestrách Marii a Ágnes se dle mnohých táborníků obě dvě zjevily na poli za potokem. „Oplavdu jsem tam 
viděl něco chodit. Asi to byly ty sestly, o ktelých jsi Komále mluvil“, okamžitě nás přišel informovat Hrášek. Pozdě v noci také 
proběhla první Kanada vedoucích. Tak uvidíme, kolik dětí se zvládlo uchránit. „Mám osm zářezů! Teda doufám, že se počítá i 
hlídka!“, chlubil se čmárající Mat. „Já mám čtyři, maximálně!“, přišel zkroušený Tom-tom. „Tom-tome, Jezdec je můj, popsala jsem ho 
víc. Sice se dvakrát cuknul, ale dostala jsem ho! Popsala jsem mu i prso! Levé. Úplně to lákalo, protože spí nahoře bez!“, chlubila se 
čmárající Lyška. „A ještě jsem mu tam napsala Majetek Lyšky!“. Kolik táborníků počmárali Pat a Šimpo se nám zjistit nepodařilo. 

Zoufalá návštěva Zelánie! Máme žezlo moci! Na co?! 
Lovec Tiberius versus Kyborgině Zeta! Leandr ozbrojen! 

Král Moltern už netuší co dál. Tiberia napadlo, že jednou zaslechl, že na jedné nevyspělé 
planetě, kde ještě žijí ve středověku – Zelanii – se nachází takzvané žezlo moci. Matfyzius 
oponoval, že je to zbytečná mise, protože magie neexistuje a je to ztráta času, ale Moltern 
už neví co jiného zkusit, tak Tiberia s elitními členy 30. legie pro žezlo vyslal. Tiberius s 
družinou vešel do trůnní místnosti, a pokoušel se králi Lenadrovi vysvětlit, že kromě Zelanie existuje mnoho různých planet. 

Navíc se snažil vysvětlit, že Zelánie by se měla císařství obávat, a králi Molternovi pomoct tím, že mu Leandr propůjčí své žezlo moci. V tom do trůnní 
místnosti vběhla Zeta s armádou a proběhl tvrdý souboj. Tiberia zaskočilo, že potkal právě Zetu, se kterou bojuje už přes deset let o místo nejlepšího 
lovce odměn v galaxii. Pokusil se jí zastřelit, ale Zeta ho bez námahy porazila a Tiberius se vydal na útěk. Naštěstí zvládl žezlo moci popadnout od 
Leandra, který byl postřelen. Když se Leandr probral, návštěvníci z vesmíru byli pryč, ale z bitvy na zemi zůstala spousta laserových zbraní. Nejspíš jsme 
teď posunuli technologický vývoj Zelanie o stovky let dopředu, tak by nás vůbec nepřekvapilo, kdybychom pak na podzimním srazu s táborníky museli 
řešit Leandrův technologický vzestup. Když Tiberius přinesl Molternovi žezlo moci, zjistili jsme, že se nedá jen tak zjistit k čemu to je. Matfyzius je ale 
stále skeptický, protože „magie prostě neexistuje“. Zadal práci na něm jiným a sám naznačil, že teď začal tvrdě pracovat na něčem tajném, užitečnějším.  

Norský triumf! 
Neskutečné se stalo skutečností. 
Norsko po nekonečném počtu 
posledních míst včera 
zabodovalo! Nejprve překvapili 
všechny svým pokřikem za 
druhé místo. „To jsme museli 
udělat, protože poprvé jsme 
druzí!“, volali sborově Norové. 
A ještě větší překvapení zažili 
během hodnocení uvařené 
bramboračky. Po vyhlášení 
jejich prvního místa proběhly na 
nástupišti dokonce tři mexické 
vlny! „Jsou to borci! Sláva 
Norsku!“, neslo se skrze celý 
Tallhoferův dol. 

Láska, sex a něžnosti  
Brojlík česal kotě dolarama na nástupu, a říká „uděláš mi to ráno 
hřebenem?“ Z důvodu dnešní petrachtace se Dryft a Karma 
museli rozdělit už v tábořišti a tak museli vedoucí jak Norska, tak 
Francie poslouchat nářky těchto dvou hrdliček. U Anglie se zase 
Pampel rozhodla nakrmit Zejna. ,,Ti jsou tak roztomilý“, rozplývala se nad nově vzniklým párem 
Mauglee. Libofka přenechala svojí porci bramboračky Šintymu, prý aby se mu měly z čeho rýsovat 
břišáky. Sama si pak musela dát k obědu chleba s paštikou. Čikita, jakožto vzorný skaut ukázal Viki jak 
rozdělat oheň a pak si užíval její obdivné vzdechy. Hořtice už má vyhlídnutou svou budoucí oběť, ale 
její totožnost je pro nás zatím neznámá. Snad nám to prozradí nějaký náš tajný informátor. Škorpík se 
pokusil zaujmout Hviezdu tak, že si dal papír na hlavu. Hviezda o něj bohužel nejevila zájem a dál 
zasněně koukala po Snejkovi. Večerní táborák nám dal dohromady několik párů. Za zmínku stojí Buchta 
s Béďou, kteří se objímali za svitu plamenů. Prý aby jim nebyla zima. To jim ale nikdo nevěří.   

Čeká nás 
Dopoledne budeme hrát lodní bitvy, odpoledne si pak zahrajeme svolávání sirén a proběhne supertajná 
operace lesní útok. Konečně se dočkáme i noční hry. A oddíly budou mít poslední šanci natrénovat svá 
předtančení na sobotní Ples SpT. 

 „MĚL JSEM HLÁŠKU DO NOVIN, ALE ZAPOMNĚL JSEM SI JI ZAPSAT, TAK JSEM JI ZAPOMNĚL“ (MAT) 

„DĚTI, NEDÁVEJTE SI KUFRY DO ULIČKY, BLBĚ SE PAK DĚLÁ KANADA!“ (LYŠKA) 


