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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani nám Krčma u Veselé 
Mileny vánočky, záviny a bílou 
kávu. K dopolední svačině si 
ulovíme žlutokolíky. K obědu 
bude nejprve slepičí vývar 
s játrovou rýží a pak bude mít 
každý na výběr buďto vepřové 
výpečky, domácí Láďův knedlíček 
a zelí. Případně rýžovou kaše 
s kakaem. Odpolední svačinkou 
bude rohlík s nutelou a večer si 
dáme zapečené chleby z Milady. 

 

Jaké bylo počasí? 
Konečně změna. Dopoledne tedy 
v tradičním duchu vymetené 
oblohy a tropických teplot, 
ovšem před polednem se začalo 
pomalu zatahovat, zaslechli jsme i 
mnoho hromů, ale bouře naštěstí 
nedorazila. Přesto odpoledne 
spadly první kapky a k večeru se 
dokonce i rozpršelo. 
 

Bodový stav družin 
1. I. Unie 84 
2. IV. Imperium 83 
3. II. Vlci 78 
4. III. Shatoga 72 
5. V. Federace 63 
5. VI. Tropp 63 

 

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: 
4. oddíl 

Huliman: Kübel 
Služba:  

Ržízek, Palma, Blesk,       
Zap-Zapík, Šašan, Ban-Án 

Včerejší prasáci: 
Ještě že máme Škorpíka 
s Perlákem! Nic jiného tu zatím 
nemáme… 

Divočák útočí! Hromadné klikování! 
Limitovaná strava! Strašlivá bouře! Došly prachy! 

Násilná sprcha! Kolaps IFS! Žaludi kam se podíváš! 
Dopoledne jsme měli vyplněné hrou Maršál a Špion. Tato hra má své skalní zastánce, ale i 
odpůrce. Koho jsme ve hře měli ovšem poprvé, byl obří kanec, který se vydal vykoupat 
do našeho Markovického potoka. „Je tam obrovské zvíře, které se nás chystalo sežrat a 
zlikvidovat, pomoc!“, byla dokonce třikrát v kuchyni Ankí. „Já se ale opravdu nemůžu 
soustředit na hru, když v křoví chrochtá těhotná bachyně!“, dodala. Poté, co si v kuchyni 
nafasovala dva melouny navíc, tak se uklidnila a pokračovala ve hře. Do inkriminovaných 
končin byl vyslán ozbrojený oddíl. Šimpo ozbrojený baseballovou pálkou a Kecal 
s kopím. „To jsou ale odvážní hldinové, plostě bolci!“, ocenil jejich skutek Hrášek. Na 

místě se ovšem žádné jiné zvíře, než schovaný Zvýře nenašlo. Během hry se ukázalo, jak mohou být rozdílné 
taktiky jednotlivých oddílů. Zatímco většina si jako nejdůležitějšího Maršála zvolila nejstarší kluky, tak IFS dalo tuto funkci malému 
Fre-deemu, který byl nejprve několikrát zabit Poláky a následně těmi samými pečlivě uschován v lese. „Koalice se sice nesmějí, ale i 
tak chceme IFS pomoct, aby je už nikdo nevybíjel“, vymyslela celou akci Bodlinka. S Poláky se střetly i Bubba a Hárty, které bitevní 

střetnutí ohodnotily následovně: „vyběhli na nás celí Poláci, vybili jsme dva, ale 
pak zbytek vybil nás!“. Vskutku úspěšná taktika. Na odpoledním nástupu se letos 
poprvé hromadně klikovalo a dřepovalo. Tom-tom jako správný Huliman to vzal 
pevně do svých rukou a nemaje dalších pokynů, jak má nástup pokračovat 
jednoduše improvizoval. „Nikdo ale neprotestoval, jsem fakt borec!“, liboval si 
mocí opojený Tom-tom. Během dne jsme opět a opakovaně zjišťovali, kdo 
z táborníků ještě nebyl ve sprše. A ku všeobecnému překvapení jsme na dva 
narazili a ihned je deportovali do teplé sprchy. „A to se nepočítá, když jsem se byl 
každý den koupat v potoce?“, podivoval se překvapený Buchta. Celý včerejší den 

jsme bedlivě sledovali stav počasí a četli vzkazy od rodičů, kteří nás před bouří varovali. „To nás 
maximálně jen trochu štrejchne!“, utěšoval všechny starý meteorolog Komár. A taky jo. Sice ve 
Chrudimi i nedalekých Stolanech bouřilo a slyšeli jsme neustále jezdit hasičské vozy, tak u nás jsme to mohli jen v klidu pozorovat. Již 

druhý den pociťujeme nedostatek malých táborových bankovek, které se snažíme vyměnit za novou 
sérii 500 TDA. „Já uš mám 700 a blácha dokonce tišíč!“, informoval nás o stavu svých financí 
Hrášek. Během večerní šifrovací hry vydala kuchyně limitovanou noční edici nudlí s kakaem. „Všech 
dvacet porcí zmizelo ihned!“, hlásil Labuš dalším zájemcům. Pak zmizely chleby s nutelou, gulášová 
polévka, játra, pudinky, buchtičky od šodó bez šodó, kompoty, jenom mističky s těstovinovým 
salátem zůstaly netknuté. Táborníci si letos opravdu navykli chodit do kuchyně pro další a další 
podpultové zboží, které je jim vydáno v jakékoliv denní i noční době. „Já jsem třeba včera dostala 
rohlík s nutelou ještě ve tři hodiny ráno na hlídce!“, chlubila se ostatním Carol. Před dnešními 
výpečky zjišťovala kuchyně zájem o alternativní rýžovou kaši. „Já bych si dala tu vepřovou kaši“, 
prohlásila na nabídku oběda Notka. Jako v lese Řáholci i Tallhoferově dole se žaludi stávají municí. 

Ve dne v noci bombardují zánovní plechové střechy a ojetá auta. Rány jsou to jako z Rumcajzovo pistole.  

Audience u císaře! Bitva na Kordonu! Aliance!!! 
Matfyzius studuje umělou inteligenci!! Špioni zcela selhali! 

Rebelové jsou už tak silní, že jsou v celé galaxii známí jako Aliance. Lidé mluví o boji 
Aliance proti Císařství, nikdo už se neodkazuje na „rebélii“. Král Moltern je 
uznávaným vládcem galaxie na úrovni samotného císaře Alastora Uviskga. Jedním 
z plánů Molterna jak porazit císaře, bylo vyhrát taneční soutěž při slavnostech míru, 
za což je odměnou audience s císařem. Soutěž jeho agenti vyhráli, audienci získali, ale 
neuspěli. Císař si je vyslechl, vysvětlil jim proč spousta věcí, za které císařství bojuje 
není možná, a když se ho pokusili zavraždit, řekl jim, že vypočítal 73% pravděpodobnost, že to jsou rebelové, ale 

nechal je audience se zúčastnit, protože ho zajímalo co jim tak moc vadí a co by mohl změnit. Než zvládli vystřelit, 
omráčil je císař zvláštním vysokofrekvenčním zvukem a nechal je odvést. Jedním ze zajatých agentů byla i velekněžka 
Che, důležitý článek v Molternově vládě.Ovšem špioni, kteří byli zajati, vysílali konverzaci s císařem přímo komandérce 
Alianční armády Diametii. Jedna z věcí, které císař při audienci řekl konzulu Creticusovi, který seděl vedle něj, bylo, že 
se chystají na planetu Kordon. Diametia neváhala a vyslala svou armádu, zatím to vypadá, že Aliance bitvu vyhraje, 
protože císař Alianční jednotky podcenil a měl s sebou jen menší armádu. Proslýchá se, že Molternův rádce Matfyzius 
studuje umělou inteligenci. To je v císařství přísně nelegální. Ale je to nelegální i podle zákonů samotného Molterna! 

Korupce u Anglie a Polska! 
Opravdu je to stále k neuvěření, ale ve většině 
stanů se nám nedaří najít vůbec nic 
problematického. „Dneska jsme si uklidili i 
štěrk pod podlážkou“, informovaly nás Palma 
a M´Loun. A opravdu! Ani brutální Lyščí 
kontrola nic nenašla. „První desítka, kterou 
jsem dala! Jsem fakt nasraná!“, cedila mezi 
zuby bodující Lyška. Byl to včera opravdu 
rekordní den, jen mezi stany 1-10 se rozdalo 
deset desítek! Buďto si Anglie a Polsko tak 

dobře 
uklízí, 

nebo…. 
„Korupce, 

korupce, 
korupce!“, 

neslo se nástupištěm z řad ostatních družin. 
To ještě ostatní táborníci netušili, že krásná 
nová sluníčka dorazí i mezi ně… 

Láska, sex a něžnosti  
Notka se již od rána snažila 
protlačit mezi Anglické 
chlapce.Během snídaně se 
natlačila vedle Zejna naproti 
Hafíkovi se Šašanem. A při 
večerní šifrovačce, dokonce 

šla neschopné Anglii radit jak vyluštit zprávu. Jezdec se snaží vetřít mezi vedoucí a 
nejlépe se mu to daří skrze Lyšku. Ta včera ulehla na marodku a Jezdec za ní jezdil 
každou volnou chvíli. Oproti tomu Kiki se snaží dostat zpátky mezi táborníky a 
většinu času ji můžeme spatřit v náručí Čiquitově. Ankí našla v kufru tajný dopis, na 
kterém bylo napsáno „sem tvůj tajný ctitel“. Původce dopisu se snažíme dohledat. 
Betty zkoušel štěstí u Králíka, ale ta se mu svěřila, že spíše myslí na Spíďu. Bettymu 
to nemusí být líto, protože také on dostal dopis od tajné ctitelky. „Je to Twíty“, 
sdělila nám Myky. U Jedlíka ve stanu byla spatřena Hviezda. K čemu všemu ve 
stanu číslo 3 došlo zjišťujeme. 

Čeká nás 
Zítra nás po maně čeká bitva šesti vlajek a odpoledne bude komplexní hra mysli. Večer 
pak dame zajímavou kombinaci Triskošky a Stezky Odvahy! 

 „JAK DLOUHÉ MÁ BÝT DVOU A PŮL MINUTOVÉ VIDEO?“ (TOM-TOM) 


