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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani nám Krčma u Veselé 
Mileny nabídne retrochléb 
s marmeládou a čaj. K dopolední 
svačině je zelený okurek. 
K obědu nás čeká hovězí výtvor 
s játrovou rýží a Srní koule 
v rajské omáčce. Odpolední 
svačinka se ponese v duchu 
rohlíku a pudinku. K večeři si 
dáme chleba s česnekovou 
pomazánkou. 

 

Jaké bylo počasí? 
Je to už trapné, ale opravdu celý 
den svítilo sluníčko! Tedy 
s výjimkou asi pěti minut, kdy 
jsme dělali společné foto.. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Imperium 75 
2. I. Unie 74 
3. III. Shatoga 68 
4. II. Vlci 64 
5. V. Federace 58 
6. VI. Tropp 56 

 

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  

 

Služba a hlídka dne: 
2. oddíl 

Huliman: Tarzan+Bodlinka 
Služba:  

Mauglee, Viki, Šinty, Vinetů, 
Buřt, Brojlík 

 

Včerejší 
prasáci: 
Tak opět nic. 
Prostě vůbec 
nic, všichni 

si opravdu uklízí. Tedy pouze 
táborníci! Včera proběhla i 
kontrola u vedoucích v chatičce 
číslo 6 a byl z toho první letošní 
letečák! „Teda ti tam měli ale 
boldel“, divil se hromadě 
létajících věcí Hrášek. 

22. Ples SpT! Open Air Festival!  
Velkolepá předtančení! Kübel sádry! Kripltým! 
Inovovaný plesový raut! Nekonečný nástup! Foto! 

Sobota je již 22 let završena Plesem SpT! Letos po mnoha a mnoha letech nikoliv v sále místní 
restaurace, ale přímo v Tallhoferově dolu. Ani nouze nás nemůže poznamenat, tak jsme se rozhodli 
obrátit vše v náš prospěch a uskutečnit báječný Open Air Festival. Ale nejprve pěkně popořadě. 
Dopoledne jsme s hrůzou trnuli během provázkové hry, při které si předloni Suri rozřízla pusu od ucha 
k uchu. Letos se naštěstí nic takového nestalo! Po poledni jsme mohli (opět pouze s částí táborníků a po 
skupinkách) vyrazit do Aquaparku Rabštejnka, nebo do našeho potoku, který má stále dostatek vody. 

Pohromou, zejména pro Germány se stalo odpoledne. Kübel se rozhodl tak vehementně angažovat a dostat jeden 
vyhozený Skill(er), až si zarazil malíček pravé ruky hlouběji než je zdrávo! Původně jsme chtěli volat vrtulník, ale nakonec stačil i rychlý 

transport po silnici. V nemocnici po přezkoumání a zhodnocení situace připravili celý Küblük sádry a po Kiki je i 
druhý vedoucí Germánů nemohoucí na pravou ruku! „To je ale kripltým, kdyby měli aspoň každý 
jinou ruku. To by mohli poskládat jednoho normálního vedoucího, ale takhle jsou oba úplně leví!, 
trochu litoval oba mrzáky Hafík. „A Kýble, jak si teď na záchodě budeš utílat ….. (když já to slovo 
nemůžu žíct)“, ptal se na důležitou věc Hrášek. Celé odpoledne se ještě trénovalo na předtančení. A 
bylo to opravdu znát! Všechny družiny předvedly neuvěřitelná čísla a celý tábor neustále spontánně 

tleskal a provolával slova chvály! Také jsme odpoledne spáchali velké skupinové foto. Vše jsme měli naplánované, čekali 
jsme, až sluníčko trošku klesne a bude hezké světlo. Ovšem co čert nechtěl, tak zrovna v době focení se na obloze ukázal 

jediný mrak sobotního dne a celkový dojem nám lehce pokazil. Podvečerní 
nástup se nám opět protáhl. Tentokráte nikoliv vinou balíků a pošty, ale 
vyhlašováním výsledků etap! Bylo jich vyhlášeno celkem devět! Mnozí už se pomalu ztráceli, za 
co všechno dostali, nebo nedostali body. Tak snad finální součty budou v pořádku. Díky tomu, 
že jsme se na Ples nemuseli přesouvat, mohli jsme vyzkoušet nové věci. Kuchyně vymyslela 

inovovaný systém Plesového stravování. Myšlenka, že si v průběhu večera budou táborníci postupně chodit na Ajs-Ice-tý, Wydrokolu, 
hranolky a Hot Dok vzala rychle za své. Okamžutě se vytvořila nekonečná fronta, do které se mnozí vraceli 

opakovaně! „Párek jsem měla dvakrát a hranolky dokonce třikrát!“, 
svěřila se s plnou pusou L´Pík. Ankí nám pak sdělila, že tak dobré 
hranolky ještě v životě neměla! Celý večer se nám tvořily a rozpadaly 
nové a nové páry. Více o nich v naší nejčtenější rubrice. Večerka byla 
opakovaně prodlužována a slavný „Sloupeček“ se poprvé netančil 
kolem Sloupečku v Krčmě, ale dokonce kolem stožáru! I tak se ale mnozí tanečníci museli velice mačkat. 

Rebelové jsou pro císařství skutečnou hrozbou! 
Je ale třeba rozsáhlých oprav! Zabere to několik dní!   

Ráno podala komandérka Diametia hlášení králi, rebelové získali skutečně polovinu 
největší císařské flotily, vojáků i lodí. Nicméně, je třeba všechno opravit. Opravy 
zaberou mnoho dní, takže budeme mít spoustu času vytrénovat nové rekruty. Pokud 
napíšete vzkaz v morseově abecedě do naší návštěvní knihy, kde uvedete jméno své 
oblíbené postavy z našeho příběhu, tak zajistíte svému táborníkovi zaslouženou 
odměnu. Bereme pouze text v morseovce. Galaxií se šíří zvěsti, že císař Alastor Uviskgo popravil guvernéra Vetta za 

zradu. Vett byl dlouhodobý stoupenec zesnulého Arcigenerála Konstantina, který předal rebelům půlku své flotily a zbytek zničil. Takže se 
rozhodl přidat se k Molternovi a pokusil se celý svůj sektor konvertovat na rebelskou stranu. Císař okamžitě zareagoval smazáním planety, ze 
které Vett vládne z galaktické mapy. Dnes byla také zahájena masová výroba nové císařské flotily mnohem větší a mocnější, než jakou kdy 
císařství mělo v minulosti. Kromě planety guvernéra Vetta bylo zničeno dalších 22 planet, které se přidaly na stranu krále Molterna. 

Marcelka nedorazila! Zato 
melouny a zmrzlina ano! 

Po dlouhých 11 
letech jsme museli 
oželet na Plese SpT  

Marcelku 
Holanovou. Poprvé 
jsme takto pocítili 
dopad Corona krize. 
Tak snad se dočkáme 

opět příští rok, protože Ples bez Marcelky 
prostě není tím správným Plesem! Co 
nám ale dorazilo, tak byla čerstvá zásoba 
mnoha pochutin. Melouny, pití a hlavně 
zmrzlina! Tu jsme si vychutnali hned na 
dvakrát. Nejprve samotnou a pak jsme 
využili i množství ledu, ve kterém byla 
uskladněná. Moc a moc všem děkujeme! 

IFS bez žlutokolíků! 
Veliký problém 
nastal během 
dopolední etapy 
lovu žlutokolíků. 
Po zahájení hry 
běhali nebozí 

IFS-áné zmateně po lese a marně hledali 
čísla svého oddílu. Nebyla tam! Jelikož 
měli vše připravovat vedoucí a ti z IFS 
zrovna trávili čas lepším způsobem, tak 
byla hra již dopředu zcela ztracená! „A to 
si toho nemohl všimnout někdo jiný?“, 
pobíhal po lese zmateně Buchta. 

Láska, sex a něžnosti  
Plesový den znamená vždy terno pro naše novináře! 
Poslední opozdilci se domlouvali kdo s kým a za kolik. 
Jeden nejmenovaný kluk dokonce nabízel kouzelné 
pilulky, když s ním nějaká holka půjde na párek a Ajstý. 
Bohužel nedostatek kluků zavinil, že některé tanečnice 
zůstaly na ocet. „Já jdu sama se sebou!“, komentovala 
nastalou situaci La-Syčka. Hrášek pozval Elzu na Ples již brzy ráno a společně 

byli první dojicí, která se pustila do tance. O Elzu měl ovšem zájem i Vinetů, který nakonec 
musel odtáhnout s nepořízenou. Ani Hrášek ovšem s Elzou neprotancoval noc! Elza byla brzy 
unavená a šla spát. „Když jdeš špát, tak já ši najdu jinou!“, nedal se odradit Hrášek a vyrazil za 
Pinkí. Vinetů se mezi tím pokoušel uspět u Strašilky. Také tam ovšem narazil. Tentokráte na 
Spíďu, který se od Strašilky ani nehnul. Do třetice už na to šel Vinetů jinak a vyhlědl si rovnou 
duo Anny a Ptáčete, které mu zůstaly věrné zbytek Plesu. Blesk a Jedlík se poprali o Hořtici. 
Váhový rozdíl byl ovšem jednoznačný, tudíž Blesk po zbytek Plesu musel koukat na hvězdy 
s Libofkou. Hafík tak dlouho přemýšel koho vyzvat, až si pro něj nakonec Pampel musela přijít 
sama. Žalka protančila noc se Schintim a pak s Jezdcem. Jezdec byl celý večer na roztrhání a 
postupně se u něj vystřídaly i Notka, Suri, Hárty, Bubba a Anýša. Adel a Mauglee se nejprve 
takticky rozhlížely. „Napiš, že jsme byly na pingpongáči!“, doplnila Adel. Jejich vyzívavé pohledy 
vyslyšel neprve H. Fort. Posléze přišel Hafík, ale skupinka se rychle rozrostla i o Schintiho, 
Snejka, Jezdce, Dryfta, Bleska a další. Zejn začal Ples v náručí Hárty, postupně se ovšem oddělili. 
Hárty šla pod deku s Bubbou a Zejna polapila toho času volná Pamel. „Ta po nich jede jak 
medvěd!“, sledovala vše z povzdálí Mauglee. Na roztrhání byla také Hořtice. Nejprve lapila       
H. Forta, kterého záhy vystřídala za Snejka, aby nakonec skončila s Dyno-Dynem. Snejkovi to 
příliš nevadilo, protože se libově uvelebil v náručí Libofky. Zážitek to pro něj byl tak velký, že po 
zbytek večera už netancoval. „Ale to tam Komáre psát nemusíš“, řekla Adel. Kromě výše 
uvedených jsme zaznamenali také Buchtu s Narmen, Fre-deeho s L´Píkem, či Mayku s Jedlíkem. 

Čeká nás 
Již 23. Olympijské hry SpT. Letos pouze v disciplinách jednotlivců, nikoliv družin. Odpoledne se 
vrhneme na profesionální stavění pevností, během kterého proběhne tradiční focení jednotlivců 
a družin. Večer se již všichni těší na letní kino SpT, kde budou mít konečně naši táborníci 
možnost vidět sami sebe v každodenních videích.. 

 „NEDÝCHEJ A BĚŽ!“ (VITALINEA NA LEA BĚHEM HRY) 


