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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani nám Krčma u Veselé 
Mileny nabídne kornflejky 
s mlékem a chléb se salámem. Ke 
svačině nám porostou banány, 
k obědu bude gulášová polévka a 
dukátové buchtičky se šodó, či 
vepřová játra s brambůrkem a 
tatarkou. K odpolední svačině je 
rohlík s nutelou, a k večeři jsou 
hranolky, hot-dog a wydro-cola. 

Jaké bylo počasí? 
Už je tady to, co jsme si 
objednali. Celý den sluníčko, tedy 
počasí ideální pro návštěvu 
koupaliště a hrátky v potoce. 

 

Bodový stav družin 
1. IV. Imperium 56 
2. I. Unie 52 
3. III. Shatoga 47 
4. II. Vlci 46 
5. V. Federace 43 
6. VI. Tropp 40 

 

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: 
1. oddíl 

Huliman: Sedma 
Služba:  

Zejn, La-Syčka, Bubba, Ptáče, 
Buchta, Ajs-Ice 

 

Včerejší prasáci: 
Konečně poprvé jsme se 
dočkali většího počtu 
prasáků. Byli to: 
 

Škorpík a Perlák 
Fre-dee a Hrášek 

Buchta a Buřt 
Ko-tě a L´Pík 

Lesní požár v Rabštejnské Lhotě!  
Vykoupený aqua park! Balonové rojení! 

Norský útok na Slymouše! Spaní pod širákem!  
Po slovutné Petrachtaci jsme se opět vrátili do 
zaběhnutých kolejí. Ráno většina táborníků s otevřenými 
ústy koukala na nové Maniště a vzduchem se nesla 
pochvalná slova na borce, kteří jej předvčírem zbavovali 
větví a ostružin. „Jsou to bolci, já bych se ulčitě 
popíchal“, chválil odvážlivce Hrášek. Odpoledne jsme se 
konečně hromadně vypravili do místního aqua parku. 
Sice díky zákazům corona-krize nemůžeme chodit najednou, ale naštěstí půlka táborníků chtěla raději 

trénovat předtančení, nebo jen tak odpočívat. Ve třech oddělených skupinách jsme se tedy na koupališti sešli s dětmi z dalších dvou 
okolních táborů a společně dodržovali povinné rozestupy ve vodě. Po prvním osvěžení se vydali táborníci útokem do místního 

stánku. Nová paní Kabelková nestíhala točit limonády, vytahovat 
zmrzliny a podávat brambůrky. Ani přivezená svačinka jim v nakupování 
nebránila. Táborníci sice mají možnost si stejné věci pořídit na tábořišti 
za Tallhoferovy dol-áry, ale to asi není ono. „Komále a ploč si tady 
nemůžu nic koupit ža dol-ály? Vžal šem ši jich dvěště!“, divil se odmítavé 

reakci paní Kabelkové Hrášek. Během relaxace u vody se mnohým tábornicím zalíbili chlapci ze 
sousedního Slymoušova tábora a hledaly cesty, jak se k nim dostat. Opravdu to letos holky nemají jednoduché a 
narazit na volného kluka je opravdu velký problém! Situaci vyřešily Narman s Anýšou, které se chopily vodních 
zbraní a vyrazily do jejich středu. „Stříkaly jsme, co jsme mohly, ale oni se na nás fakt dívali 
úplně divně!“, prohodila ve spěchu utíkající Anýša. Tak uvidíme, jestli pokus o družbu 
bude mít nějaké pokračování. Během dne nás také zaujalo velké rojení balonů nedaleko od 
tábora. Vypadalo to, jako by si vzdušní mořeplavci chtěli s námi zahrát nějaké fuskometové 
bitvy, protože přistávali nedaleko bitevní pláně Dagorlad. Večer nás čekal již druhý oheň. 
Tentokráte topinkový. Původně jsme chtěli jen takový malinký, u kterého rychle opečeme, 

posedíme a půjdeme. To jsme ovšem neměli dávat za úkol Tom-tomovi. Ten po ročních zkušenostech 
z Kanady postavil oheň hodný pravých dřevorubců. Byl dokonce téměř tak vysoký jako balíky táborové 
pošty! „To je super oheň, skoro bych mohl topinku dělat přímo ze stanu, jak silný je tady žár!“, podivoval se 
nad velikostí ohně Hafík. Nakonec se ovšem zadařilo a zejména boloňská natierka vzala rychle za vlast. Po 
ohni a noční hře se táborníci konečně dočkali a mohli spát pod širákem a před usnutím sledovat krásnou 
noční oblohu. „Tolik hvězd fakt doma nemáme! To vidím jen na táboře!“, liboval si spokojený Hafík. 

Vesmírná bitva! Císařská flotila na Alianční straně! 

Zeta poražena! Žezlo funguje! Umělá inteligence! 
Když se Rebelové plavili vesmírem, aby nalezli koho dalšího zrekrutovat, 
objevila se ve stejném meziplanetárním prostoru císařská flotila, která začala 
na lodě aliance okamžitě pálit. Rebelové, protože hyperprostorový genererátor 

se zrovna musel nabíjet, nemohli nikam utéct, a tak nemohli dělat nic jiného než se Císařské přesile 
postavit. Ale protože i císařští vojáci jsou jen lidé, padl nápad, že by se mohla skupina rebelů i s králem 
nalodit na císařskou vlajkovou loď a pokusit se je přesvědčit, aby se k nim přidali. Arcigenerál Konstantin 
žádný takový útok nečekal a tak se se svou nepočetnou stráží musel vzdát. Po krátké konverzaci s králem 
bylo patrné, že arcigenerál císaři slouží jen proto, že je voják, plní rozkazy, ale s císařem vlastně 
nesouhlasí. „Proveďte rozkaz 66. Moji věrní, palte po císařských radikálech,“ ozvalo se napříč telekomunikacemi císařských lodí. Záhy začaly 
různé císařské lodě bojovat mezi sebou a bylo patrné, že rebelové mají navrch. Bohužel však (minimálně pro Arcigenerála Konstantina) se na 
velitelském můstku objevila i lovkyně Zeta a Konstantina za zradu na místě okamžitě popravila. Byl vydán rozkaz a všichni přítomní (včetně 
císařských vojáků) začali na Zetu pálit. Její zbroj se pod náporem kulek rozžhavila do ruda, ale Zeta stále stála na místě a opětovala palbu. 
Tiberia napadla zoufalá myšlenka jak se tohoto kovového monstra zbavit. Vzal si od krále Žezlo moci, několika parakotouly uhnul (většině) 
Zetiným střelám a přetáhl ji po hlavě Žezlem. Zeta se protočila na místě, její přilbice odletěla do dáli a padla k zemi mrtvá. Přeci jen to Žezlo 
moci nakonec nějakou moc má… Mezitím, Králův vědec Matfyzius začal pracovat na svém tajném projektu: chce vytvořit umělou inteligenci. 
Sice je to ilegální, ale to jen znamená, že žádnou umělou inteligenci nebude mít ani císařství, a tak bude mít aliance navrch. Ale protože se 
nepodařilo Matfyziovým programátorům nahackovat se do císařských databází, musel se tam sám Matfyzius proplížit. 

Spící noční hra! Nebo VR?!? 
Včerejší noční hra, při 
které měli táborníci 
sfouknout svíčku, se pro 
mnohé stala možností 
k odpočinku. Tiché 

plížení v temném lese pod dohledem zuřivých 
vedoucích byla pro několik z nich příliš dlouhá. 
Pomalé plížení se měnilo na tiché oddychování a 
občas i drobné zachrápání. Jako první chrupkal 
Koseek, jen lehce následován Labušem, který 
konečně mohl opustit zdi kuchyně a vypravil se 
do lesa. „To jšem nevěděl, še Labuš takhle 
nahlas chlápe!“, divil se plížící se Hrášek.  
Pozdě v noci skupinka vedoucích vytáhla brýle a 
další pomůcky pro virtuální realitu. Týdenní 
absťák na táboře, kde jsou obklopeni pouze 
lesem, potokem a štěrkem byl pro mnohé příliš 
dlouhý. Proto do brzkého rána s nasazenými 
brýlemi běhali po tábořišti. „A já jsem si myslela, 
že je aspoň Skiller normální“, divila se Kosa, 
které při tom Skiller šlápl na ruku. 

Láska, sex a něžnosti  
Viki po večerce hopsala s neznámým 
táborníkem po posteli tak intenzivně, že se 
pod nimi propadla. „Čo tam dělali, to fakt 

nechápu“, hodnotil propad postele rozespalý Hrášek. Začala 
předplesová sezona, tudíž se začaly tvořit mnohé nové páry. 
Například Kiki a Čiquita, Pinki a Dyno-Dyno. Blesk celý den běhal 
za Libofkou a u nejmenované Verky zjišťoval, zda by byla volná na Ples. Mauglee 
během dopolední bitvy lodí mermo mocí chtěla vtvořit pouze dvoučlennou loď se 
Snejkem. To jim ale překazili Pampel se Zejnem. „Takže vlastně měli rande ve 
čtyřech.“ Komentovala toto romantické lodní seskupení Ankí. Odpoledne na koupališti 
si společně šli zaplavat Koseek a Smajlík. Při noční hře jsme nalezli Ty-Gera s Buřtem, 
jak si navzájem odklízejí klacíky z cesty. Viki si během večerního čištění zubů stěžovala, 
že ji ještě nikdo nepozval na Ples. „Neboj, já ho taky musela pozvat sama!“, konejšila 
smutnou Viki Miš. Večer se nám pak venku tvořili skupinky spoluležících táborníků. 
Například skupinka Hafík, Snejk, Jezdec, Anýša, Kosa a Hořtice. „Měli tam pálty, 
blambůlky a tyčinky a nám ani nedali ochutnat“, stěžoval si v polospánku Hrášek. 

Čeká nás 
Dopoledne budeme opravovat loď ve volném vesmíru a zastavíme se na tropické 
planetě. Celé odpoledne bude věnováno přípravám na 22. táborový Ples a večer se na 
tento významný slovutný Ples SpT vydáme. Tentokráte se bude jednat o Open air 
festival a budeme tančit až do brzkých ranních hodin. 

 „KONEČNĚ NĚKDO NORMÁLNÍ“ (PTÁČE NA VITALINEU, KTERÁ JÍ ŠLA BODOVAT STAN) 


