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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani nám Krčma u Veselé 
Mileny naservíruje kornflejky 
s mlékem, popř. chléb se 
salámem. Ke svačině bude 
meloun. Polévka bude květáková 
(pokud květák dovezou do 
místního Coopu). Pokud ne, tak 
nevíme. K obědu bude kuřecí 
maso v nivové omáčce s penne a 
broskvový kompost. 
K odpolední svačině bude 
rohlíček ze Slatiňan obzvláště 
propečený a jogurt Florian. 
K večeři pak bude krupicová 
kaše náhodně zvolené barvy. 
 

Jaké bylo počasí? 
Opět tradiční táborové. Teplo, 
sluníčko, prostě ideál vyrazit k 
vodě. A taky jsme tam byli! 
Nejenom během odpoledne, ale i 
v noci na Stezku Odvahy! 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Imperium 92 
2. I. Unie 90 
3. II. Vlci 84 
4. III. Shatoga 79 
5. V. Federace 68 
6. VI. Tropp 67 

 

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: 
5. oddíl 

Huliman: Kecal 
Služba:  

Betty, Kosík, Hořtice,    Dyno-
Dyno, Anký, Leo 

Včerejší prasáci: 
Tak včera se opravdu rotrhl 
pytel! Máme tu: 
Snejka+Hafíka, Šašana+Ržízka, 
Jezdce+Čiquitu, Fre-Deeho+ 
Hráška, Narman+Anýšu a 
Waku+Leo. 

Coronavirus v řadách SpT! Nemocnice! 
Hnusácké Lyščí bodování! Megatriskotéka! 

Brutální útok Sršní! Trapácká stezka odvahy! Krach! 
To, čeho jsme se celé jaro, léto i prázdniny obávali, je tady! 
Coronavirus je potvrzen v řadách našich vedoucích! „Tak jsem 
doufal, že o tom na táboře neuslyším, ale ani tady se tomu 
nevyhnu“, smutnil nahlas Hafík. Rozhodnutí nepovolit vůbec 
žádné návštěvy na táboře se bohužel ukázalo jak naprosto 

rozumné. Již minulý týden se nám nahlásili naši staří nedávní vedoucí Máca, Syréna, Tony, Drak a 
Morče, že by se na nás rádi přijeli podívat. Tedy tak, jak je to na našem turnusu zvykem dlouhá léta. Opravdu nám to bylo velice, 
převelice líto, ale díky letošní situaci jsme i jim museli návštěvu zakázat. Ještě že tak! Ukázalo se, že Morče, které právě odcestovalo do 
Řecka, a muselo dělat povinný test na letišti, mělo pozitivní test! Sice se to nedozvěděl za určených 24, ale až za 72 hodin, ale i tak nyní 
musí pobývat v hotelové izolaci. A jelikož se před plánovanou návštěvou viděl s ostatními, tak nyní nastoupili i 
Tony, Máca a Syréna do čtrnáctidenní karantény! Přejeme všem co nejrychlejší návrat do běžného života! A my jsme 

rádi, Komár jakožto hlavní vedoucí opravdu všechny návštěvy zakázal! Tedy nepočítáme, 
poštu, pekaře, nemocnice, nákupy v Lidlu, Bille, Kauflandu, lékárně… to bychom asi ani 
nemohli fungovat. Poprvé jsme také včera vyrazili do nemocnice s táborníkem. Plameňák 
dostala během dopolední bitvy o vlajku velký záchvat, který se nám ani na tábořišti nepodařilo zastavit a byla celá 
malátná. Následoval tedy transport v Tarzanově náručí do auta a následně do nemocnice. Tam jsme se dozvěděli, 

že dětem musíme dávat ještě více sladkostí a více je házet do potoka. No nevíme, vzhledem k tomu, že lízátka, bonbony a horalky 
zmizely již dvakrát z táborového bufetu, čaj dáváme i ve sladké variantě, každá druhá snídaně je sladká a obědy a večeře pro zájemce 
také, už moc nevidíme možnost k větší dávce cukru. Včerejší bodování stanů se neslo v režii brutální Lyšky, která 

se rozhodla zlomit kletbu sluníček! „U nás ve stanu našla pět centimetrů v zemi jeden 
špinavý kamínek štěrku a v kufru nebylo jedno tričko složené do pravého úhlu, ale mělo jen 
87,5°, tak to všechno letělo ven!“, smutnil nebohý Hafík, který dostal poprvé na táboře 
prasáka. Aby to ani ostatním nebylo líto, tak letěly i další uklizené stany. U Škorpíka byla 
během bodování objevena PET láhev plná štěrku. Na otázku k čemu ji tam má, odpověděl: 

„kdyby mi někdo přišel dělat Kanadu, tak ho tím praštím“, odpověděl bez váhání Škorpík. Jelikož nám na pár dní 
odjel Michal, který se pravidelně staral o Biolitovou sprchu po tábořišti, tak se jeho práce musel ujmout Kübel. 
Vyzbrojen sekerou a lopatou se vydal do kadiboudek proti nalezené sršni. Ukázalo se, že jich tam nakonec bylo celkem šest a Kübel se 

se všemi dokázal vypořádat. „Je to opladu bolec, já šem še jich bál, plotože byly skolo větší než já!“, chválil 
celý den našeho borce Hrášek. Během dne nám opět došly peníze v táborové bance a ani slevy v bufetu nám 
nedokázaly přinést dostatečné množství peněz zpět. „Oni mají v těch stanech snad miliony“, brblal 
nespokojený Haše, který nemohl vyplatit táborovou Sazku. A večer to konečně přišlo! Stezka ODVAHY! 

Také letos se ukázali mnozí srabíci, kteří nevylezli ze stanu! „Že se bojí malé holčičky, tak to bych chápal, ale u takové Kosy je to už 
fakt trapný!“, nemohl věřit vlastním očím Hafík. Letos jsme měli opět část bez strašení a pak se strašením. „Já šem šel 
bez stlašení abych se nebál, ale vůbec šem še nebál!“, hlásil odvážně nejmladší táborník Hrášek. Kupodivu mnoho 
malých táborníků se vydalo až na strašící část. Od nich jsme se postupně dozvídali, že to čekali horší, nebo dokonce, že 
to bylo trapný! „Já bych se nebál vůbec, ale u Kiki jsem se praštil do hlavy o závoru, když jsem jí podlézal“, nechal se 
slyšet Spíďa, který si jen pár hodin předtím narazil žebra o kámen. Tradičně Stezka vrcholila na koupališti, kde se většina 
vykoupala v krásně teplé vodě. A následně podepsala. Včetně Hráška, který sice psát neumí, ale zato krásně kreslí! 

Moltern dobyl Kordon?!? Císař vs. Tiberius?!? 
Manufaktura na flotily! Valarion zničen! Intercepter dopadl! 

Diametia a její oddíly rychle porazili císařskou armádu a rychle postupovali nepřátelským 
územím. Rychle se císař dozvěděl o Aliančních vítězstvích, ale než vydal rozkaz k taktickému 
ústupu, Tiberius vedoucí jednu z útočných jednotek, císaře dohnal. Po rychlé přestřelce proti 
sobě stáli jen Tiberius a císař, protože císař smetl útočníky mávnutím ruky a jen Tiberius tento 
útok ustál. Císař se snažil Tiberia přesvědčit, aby se k němu přidal, že mu zaplatí víc než král, 

to ale Tiberia nepřesvědčilo a pokusil se císaře zastřelit. Bohužel, císař uhnul všem Tiberiovým střelám a sám Tiberia střelil 
do kolene. Nechal ho žít, aby se nad tím mohl Tiberius zamyslet a k císařství se přidat. Poté odešel, přestože byl nakonec zasažen do krku. Na 
Valarionu, hlavní planetě Císařství, vznikly rebelům manufaktury na flotily – obrovská množství vesmírných lodí opustila Valarionský prostor, 
aby bojovala proti císařství. Byl to vskutku velkolepý pohled. Netrvalo však dlouho, než se o tom dozvěděl císař a vydal rozkaz svoji rodnou 
planetu, odkud vládnul, zničit. Na nebi se objevil rudý záblesk a pak již byla jen tma. Mezitím v aliančním systému konečně dopadla na jednu 
z planet bývalá císařská vlajková loď Intercepter, která vezla velké zásoby many, pro kterou je již domluven ranní sběr. 

Nekonečný Traktor Zetor! 
Balíků máme, že 
nevíme kam 
s nimi. Traktor 
Zetor 24 již 
dělalo tolik 
táborníků, že to 

už ani sami nespočítáme! Přesto jsme měli 
jednu velkou novicku! „Je to super! Poprvé 
za pět let mi přišel balík!“, radovala se 
překvapená Narmen. Jiní jsou na tom zcela 
jinak. Zejména Hrošík a Lemík mají trať 
natrénovanou tak dobře, že by ji mohly 
dávat i poslepu. Velký balík dorazil ku 
všeobecnému překvapení i všem vedoucím! 
„Oplavdu moš ša něj děkujeme!“. 

Láska, sex a něžnosti  
Jelikož se nám neúprosně blíží konec 
tábora, tak se většina párů snaží společně 

trávit co nejvíce možného času. Během dopolední bitvy o vlajky se Betty věnoval více 
obraně Endi, než bránění vlastní vlajky. Stejnou taktiku okoukal i Ržízek a rozhdol se 
bránit Mayku. Není se pak co divit, že Anglie v této etapovce příliš neuspěla. Od 
našich tajných špionek SpT máme zaručené informace, že Pinkí sleduje každý krok 
Spídi. Během večerní stezky odvahy hledala Anki odvahu v náručí Dyno-Dyna. A na 
koupališti se pak pod jedním ručníkem choulili Čiquita a Anýša. Naši videoreportéři 
dokonce zachytili několik polibků! Hledejte ve včerejším videosestřihu. Pampel už 
několik dní řeší, zda je lepší Hafík, nebo Zejn a podle posledních zpráv vítězí Zejn. Na 
triskošce jsme pak zaznamenali Buchtu s La Syčkou, nebo Snejka se Žalkou. 

Čeká nás 
Po ranní maně na novém místě bude následovat dobývání planet. Odpoledne bude odložená 
komplexní hra mysli, již doopravdy fakt bude. Večer si zajdeme do druhého letního kina. 

 „MOC DĚKUJEME! JE NÁM CTÍ! JSME TRAKTOR ZETOR!“ (VŠICHNI VEDOUCÍ MAMINĚ FRE-DEEHO A HRÁŠKA) 


