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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani 
nám Krčma u 
Veselé Mileny 

kornflejky 
s mlékem a 
chléb se sýrem 
a čaj. 

K dopolední svačině m‘loun. 
K obědu bude rajská polévka 
(náhoda po včerejší rajské? 
Nemyslím si…), brambory, 
sekaná a kompot. K odpolední 
svačině je loupák a banánové 
mléko. Večer se můžeme těšit na 
těstovinový salát. 

 

Jaké bylo počasí? 
Stále vedro, obloha vymetená a 
na sluníčku fakt pařák! 
 

Bodový stav družin 
1. I. Unie 77 
1. IV. Imperium 77 
3. II. Vlci 70 
4. III. Shatoga 66 
5. V. Federace 59 
6. VI. Tropp 58 

 

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: 
3. oddíl 

Huliman: Tom-tom 
Služba:  

Jedlík, Bugs-Bunny, Reynok, 
Majka, Hlášek, Ko-tě 

 

Včerejší prasáci: 
Máme první superprasáky 
mezi táborníky: 

Buchta a Buřt 
Anýša je „pouze“ prasák. 

KRVAVÉ 23. Olympijské hry SpT!  
Aquazumba! Focení jednotlivců! Letní kino! 
Není týmová Olympiáda! Vedro a lízátka všude! 

Poplesové ráno bylo poměrně krátké. Již 
před půl devátou se Tallhoferovým dolem 
začaly linout tóny z Pirátů z Karibiku a 
následně Pevnosti Boyard. „To už bude 
zase Olympiáda? Tak tu fakt nesnáším!“, 
cedila mezi zuby nedospalá Notka. Zato 

Hrášek se radoval, že bude moct konečně střílet z luku. Již 23. Olympijské hry 
SpT byly tradičně zahájeny nástupem kostýmovaných borců. „To jsou zase ti 

trapáci ve spacácích, co?“, šeptala La Syčka do ouška Pampel. 
Ano byli! Každý zastupoval jinou zemi a pronesl v jejím jazyce 
úvodní zahajovací formulku. Kromě tradičních evropských jazyků jsme slyšeli i Klingonštinu, arabštinu, nekonečně 
dlouhou zprávu v morseovce a neslyšeli, ale viděli, znakovou řeč. Následně přiběhli polonazí sportovci a byla 
vyvěšena i Olympijská vlajka. Ranní sbírání many tradičně neproběhlo, protože se táborníci 
rozpomínali na indiánskou rozcvičku. „To je ta nejlepší lozcvička, ktelou jsem tu zatím měl! Supel!“, 
těšila změna malého Hráška. Celé dopoledne pak naši olympionici běhali po lese a plnili desítky 
disciplín. Například hod matarou, házení kolíkem, provazochodectví, svačení zeleného okurku, 

souboj bulánků, zadržování dechu, pití-blití, sloní kopaná, spaní se Šimpem, kreslení, skládání ódy, kohoutí zápasy a 
jízda na koni. Zde zažila velké zklamání Elza, která se těšila na opravdového koně, ale nakonec musela jet pouze na 
Snejkovi a Hafíkovi. Během Olympiády se nám bohužel zranilo velké množství závodníků. Nejprve přišel Spíďa 
s rozbitým kolenem a následně kůň Zap-Zapík s žokejkou Pinkí. „Teda těm teče ale klve, snad je Žába dokáže 
uzdlavit“, litoval oba sedřené táborníky Hrášek. Na dostizích se ovšem také vysekali Jezdec s Kosou, nebo Ronja 
s Králíkem. Po mnoha letech neproběhla Olympiáda družin, což Žalka s Carol vzali s radostí! „Jupí, nemusíme 
trapčit na hřišti“, radovala se Žalka. Vedro začíná být úmorné, proto jsme během poledního klidu zavzpomínali na Tonyho a letos 
poprvé tančili Aquazumbu. Ta se posléze zvrhla ve velkou vodní bitvu. „My jsme chtěli normálně projít k ohništi, ale ty malý děti nás 

normálně zlily“, utíkla pryč od prťat Carol. Kromě vedra se objevují všude 
lízátka. A když ne lízátka, tak alespoň tyčky od nich. Jsou všude a všichni je 
chtějí! „To je hrozný! Já večer jdu spát s tím, jak si odpoledne koupím 
lízatko!“, procedila se třemi lízátky v puse Žalka. Odpoledne se oddíly vrhly 
na stavbu svých nedobytných pevností. Během stavby byli všichni postupně 
navštíveni Komárem, který na kole objížděl stanoviště a pořizoval 
fotoportréty jednotlivců. Máte se na co těšit! Stavby jsou opravdu dokonalé, 
Hrášek si u pevnosti zbudoval dokonce ptačí hnízdo a sám zalezl do 

hromady sena. Večer se nám opět protáhl, protože Letní kino mělo veliký ohlas a táborníci po zhlédnutí 
letošních videí požadovali i roky předchozí. Viděli jsme tak maličké instruktory i ještě mladší současné táborníky.  

Lodě konečně opraveny! Základny opevněny! 
Vítězství Aliančních soutěžících! Bomba! 

Rebelská flotila, která byla před několika dny těžce poničena, nejen že byla opravena, ale byla i obohacena o spousty a 
spousty císařských lodí, které byly pod vedením arcigenerála Konstantina. Ten nebyl ani dle vesmírných tradic 
„pohřben“ vypuštěním do volného vesmíru, protože rebelové museli poničenou loď rychle opustit, než i s nima 
vybouchla. Matfyzius dokonce přidal i své vylepšené hyperprostorové generátory na každou loď patřící Alianci, včetně 
generátorů štítů a nových zbraňových systémů. Dokonce i základny byly opevněny – byly postaveny nové obranné 
věže, hradby, ale i protiatomové bunkry. Proti císařově ničení planet to sice pomůže, ale určitě je to lepší než kdyby 

neměli vůbec nic. Před několika dny císař zahájil slavnosti a vyhlásil soutěž tanečních představení. Vítězové budou mít audienci u císaře a 
budou moci mu beztrestně sdělit, co by na císařství rádi změnili. Král Moltern rychle zareagoval, nechal sestavit tým nejlepších a vyslal je 
soutěžit, aby se k císaři dostali a ukončili jeho krutovládu. Naštěstí tento tým dnes vyhrál a zítra se, po zuby ozbrojen, setká s císařem osobně. 

Táborová poezie! 
U ohně si sedněte 
a začněte vyprávět, 

jak SpT 30 let 
aktivně zdobí náš svět. 

Z historie můžem vidět, 
kolik se za těch 30 let 

z malých děvčátek stalo tet 
a z malých chlapců zas strýců. 

I kdyby jste prošli celý svět 
a chodili celých 30 let, 

tak stejně nelze více vidět, 
nežli za 2 týdny tábora. 

Až nám bude více než 30 let, 
tak budeme svým dětem vyprávět, 

že jsme tady viděli celý svět. 
A důkaz o tom bude internet. 

(Čikita 15 let) 

Láska, sex a něžnosti  
Oproti včerejší smršti je to dnes výrazně 
slabší. Včerejší Olympiáda ovšem umožnila 
mnoha párům zůstat společně o samotě. L´Pík 
veškerá stanoviště absolvovala bok po boku 
Lea. Karma se snažila každé stanoviště splnit 

co nejrychleji, aby mohla nenápadně stíhat Wakua. Ban-Án se 
dlouho naparoval před Twíty během kohoutích zápasů. „A já si říkal, proč je tady tak dlouho 
a nejde na další stanoviště“, podivoval se nad kohoutem Ban-Ánem Hafík. Lemík byla celý 
den smutná, protože si na Plese nestihla zatančit dva ploužáky s Perlákem. Vše si ovšem 
vynahradila o poledním klidu, během kterého Perláka nadšeně polévala vodou. „Postříkej 
mě!“, volal na oplátku vlhký Perlák. V průběhu budování pevností byla Tschee-tscha téměř 
bez práce, protože Zejn s Ržízkem odnosili všechny za ni. Zap-Zapík pozval Žalku do 
letního kina, ovšem byl velice zklamán, když místo romantického filmu dávali jenom 
táborová videa. Anki má nový objev a hned po večerce se nastěhovala před stan ke 
Koseekovi. Pampel se celý den míhala kolem Hafíka, který jen chabě ustupoval. Vinetú po 
Plesovém zklamání hledal útěchu u ANNY. Před večerním letním kinem si ji dal k sobě 
zavolat a nabídl jí místo vedle sebe. Bohužel neúspěšně. „Je to chudák, tolik zklamání bych já 
neunesl, ale on to bere fakt statečně!“, litoval nebohého Vinetúa Hafík. 

Čeká nás 
Dopoledne si zahrajeme hru Císař a Špion a po pauze 
na dokončení propagačních videí se vydáme utkat se s 
císařem osobně. Večer pomůžeme Matfyziovi v jeho 
práci na supervyspělé umělé inteligenci. 

 „VITALINEO, MY JDEME TAKY MILOVAT“ (KARMA JDOUCÍ KRESLIT) 


