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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani nám Krčma u Veselé 
Mileny naservíruje vánočky, 
tvarohový a makový závin, bílou 
káva. K tomu ještě chléb se 
salámem a velice sladký čaj. 
K dopolední svačině budou 
okurky. K obědu v polním ležení 
během Válečného šílenství si 
dáme hovězí vývar s krupicí a 
vajíčkem. A jako druhé jídlo je 
vepřové maso v dušené mrkvi a 
brambor. K odpolední svačině 
jsou loupáky a k večeři je už 
konečně barevná krupicová kaše 
s kakaem. 
 

Jaké bylo počasí? 
Vedro, dusno! Kam se člověk 
hne, tam je vedro, kdykoliv se 
hne, tak je dusno. Alespoň večer 
můžeme spát venku a koukat na 
padající hvězdy… 
 

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: 
6. oddíl 

Huliman: Verka 
Služba:  

Zvíře, Žužu, Plameňák, 
Hrošík, Fredie, Ště-ně 
 

Včerejší prasáci: 
Opět jsme se činili a mámu tu 
pořádnou nálož! 
Koseek, ANNA, Ještěr-Ka, 
Vitaci-Týna, Ště-Ně, L´Pík, 
Spíďa, Betty, Zvýře, Ban-Án, 
Winetů, Brojlík, Dýno-Dýno. 

Spíďův Nučický Portál! První Titanic! 
Hysterie rodičů! Šest hodin v nemocnici! 

Body nerozdány! Poprava Sedmy! Vodní hrátky! 
Ráno jsme se dočkali prvního Titanicu. Dvě nejmenované tábornice se nepodařilo 
probudit na budíček, na manu a téměř ani na snídani. Jak ANNA, tak Ještěr-ka 
neunikly spravedlivému trestu a v Markovickém potoce klesal ke dnu jak Titanic, 
tak za ním spěchající Carpathia. Hned od brzkých ranních hodin jsme v návštěvní 
knize mohli pročítat nepřeberné vzkazy rodičů ohledně barvy krupicové kaše. Je 

krásné vidět, že zvyk je železná košile i v případě pouhé zmínky o této dětské lahůdce. Je znát, že už 
čtete i jiné rubriky, než jen „Láska, sex a něžnosti“ a snažíte se získat pro své ratolesti nějaký ten 
bonus. Tentokráte vás ovšem zklameme, kaše včera nebyla! Místo ní jsme se vrhli na opékání špekáčků a barevná kašička je 

přesunuta na dnešní večer. Již v brzkém dopoledni se vydala Žába s našimi zlomeninami (Kiki a Kübel) do nemocnice v Chrudimi, kde strávili 
krásných 6 hodin čekáním v čekárně! „Už jsme byli chvílemi tak zoufalí, že jsme sledovali pavouky na okně a sázeli, 
který dříve chytí nějakou mouchu“, líčila zážitky nešťastná Kiki. Ta už má ruku téměř v pořádku, ovšem Kübel bude 

muset na operaci. Naše moderní zdravotnictví mu vypálilo CD, se kterým musí dnes osobně zajet do 
nemocnice v Jablonci… Ať žije 21. století a nové komunikační technologie! Při hře dobývání planet 
táborníci běhali po lese mezi stanovišti, kde bojovali s vedoucími. Nejvíce bodů bylo možné získat za 
zabití lovce odměn, který se pohyboval polem. Error chodil všude po lese a lovil, koho našel. Terénní 
bojové oblečení mu umožnilo sekat zatáčky i přes trní a všechny dohnal rychlostí chůze. Vypadal opravdu neporazitelně. „On 
byl jak Telminatol, to byl extlem!“ komentoval zjevení Hrášek. A utíkali skutečně všichni. Lovec měl sice jen 5 životů, ale i 

když bylo táborníků třeba 20, prchali všichni pryč, aby nebyli náhodou vybiti. Všichni až na jednoho! Malý (věkem) Spíďa se lovci vydal naproti 
a vypadal jako snadná kořist! Error se jich chystal nebožáka vybít, když tu náhle Spíďa prohlásil: „Anglie, všichni na něj!!“. 
Najednou se ze všech stran vynořila půlka Anglie (kompletně z Nučic) a lovce rozstříleli. Spíďovi se podařilo Errora 

takhle vybít 2x, což žádný jiný oddíl nedokázal. Natož jednotlivec. „Spíďa si prostě vyrábí portál 
přímo z Nučic“, komentovali situaci překvapení táborníci ostatních družin. Lovec pak až do konce 
hry utíkal kdykoliv Spíďu potkal. Všichni utíkali před lovcem, jenom lovec utíkal před Spíďou. Ještě 
hůře se při hře dařilo Sedmě a Vitalinee. Obě byly společně na jednom stanovišti a záhy se ukázalo, že 
jde o lehkou kořist. „Tolik jsem toho nenaběhala za celý rok!“, vydala se sebe udýchaná Sedma. A to ještě netušila, co 
přijde. První dva zásahy fuskometem do hlavy ještě zvládla, ale jakmile k ní přiběhl Waku a úderným fuskometem ji trefil 

do spánku, tak sebou okamžitě švihla o zem. „To byla rána, jak když kopne bejk, to bych fakt nechtěl dostat!“, 
litoval nebohou Sedmu Hafík. Vzhledem k stále vysokým teplotám se po poledni rozjela další vodní bitva, která nám 
zmáčela celé tábořiště. Po hodině urputného smáčení všeho a všech se objevil Buchta a Skorpík, kteří měli na hlavě 
krabici na lízátka plnou vody. Dnem vzhůru! „Jsem teď akvárko“, chichotal se pobavený Buchta. A jelikož máme 
stále napilno, tak se nám každý den nástup posouvá na později a později. Včera jsme až téměř za tmy rozdávali 
(opět nekonečnou) poštu a vyhlášení bodů z etap si necháváme na dnešek. 

CÍSAŘ JE ANDROID!!! Nepokoje v císařství!!  
Zeta žije!! Matfyzius zachránil manu!!! Kett zničen! 

Ráno nás vzbudil Matfyzius a oznámil nám, že vesmírná loď ukradla všechnu manu. Kdyby se nám nepodařilo ráno nasbírat 
manu, nemáme dostatek energie na syntetické jídlomaty a jsme celý den o hladu. Naštěstí se Matfyziusovi podařilo v rychlosti 
postavit gaussový kanón, kterým loď sestřelil. Ze  ztroskotané lodi vystoupila Zeta! Matfyzius nebyl překvapený, že je Zeta 
naživu. Vysvětlil, že si vypočítal, že je pravděpodobné, že žezlo Zetu nezabije. Prý „protože žádná kouzla prostě neexistují!“. 
Zeta ukradla manu, aby se mstila Alianci za to, jak jí poškodili drahé brnění, které má propojené s tělem. Musela zaplatit 

všechno, co si od císaře vydělala, za nové, aby se vůbec udržela při životě. Matfyzia popadla pod krkem a kdyby nedokázal rychle přemýšlet, tak to s ním 
skončí špatně. Sdělil jí, že Aliance začala proti Císařství celkem vyhrávat, takže je v jejím zájmu, aby se přidala ke králi Molternovi. Zeta přijmula nabídku 
připojit se k Alianci za 40000000 TDA. Matfyzius zaplatí půlku ze svého, protože král není ochotný zaplatit tolik. Při poradě císařské vlády císař oznámil, 
že budou ničit všechny planety, kde bude jen menší zmínka o rebelii, nebo „Alianci“. Lidé prý budou teď chvíli žít ve strachu, ale bude to efektivní a po 
nějaké době si zase uvědomí, že žít v absolutním míru je nejlepší. Řekl, že jednu z planet, kterou chce zničit je planeta Kett, protože se tam Aliance 
ukrývá. To se nelíbilo konzulu Creticusovi, který má z těžby na planetě Kett polovinu svého bohatství. Také císař Alastor zjistil, že jeden z jeho 
nejvěrnějších generálů Bendrion váhá mezi loajalitou k císařství a touhou přidat se k rostoucí Alianci. S Bendrionem to nedopadlo dobře. Byl to prý 
odstrašující příklad. Odpoledne Matfyzius konečně získal tajné kódy k umělé inteligenci z císařských serverů. Zjistil, že jeden program se jmenuje „Uměle 
vytvořený inteligentní systém k galaktické obraně“, zkráceně „UVISKGO“. První verze programu se jmenuje „Alastor“. Císař je ve skutečnosti android! 
Byl vytvořen Matfyziovým předchůdcem Patfyziusem, který ještě za vlády Molterna umělou inteligenci vytvořil k tomu, aby nastolil pořádek. Patfyzius 
udělal z androida generála, který má jediný cíl: Dosáhnout míru za každou cenu. Generál Alastor Uviskgo pak vypočítal, že aby se mu to podařilo, musí 
převzít nad Aliancí vládu, a tak Molterna svrhnul a prohlásil se císařem. To bylo před 30 lety. 

Konec se blíží! Je to děs! 
Konec tábora je v sobotu 15.8.2020 
v 9:00. Prosíme všechny rodiče, kteří by 
přijeli dříve, aby jeli do tábora opatrně, 
protože budeme vypravovat  pěšky po 
příjezdové cestě táborníky, kteří jedou 
busem. Dále prosíme všechny, kteří by 
měli nějaké změny oproti přihlášce, 
aby upřesnili odjezd dětí na: 
perejane@sptlomnice.cz. Doufáme, že 
autobus nenabere během cesty příliš 
velké zpoždění, ale i tak Vás prosíme o 
trpělivost. 

Láska, sex a něžnosti  
H. Fort a Anýša společně pravděpodobně probírali 
jeho a Mišinu svatbu před stanem číslo 17. Termín je 
domluvený až na 20. června 2027, jelikož zatím ani jeden není 

plnoletý.. Ronja a Rey-Nock o poledním klidu probíraly, jestli mají zkusit přebrat Twíty 
Bettyho. „Já bych do něho šla, pojď sbalíme ho!“, naléhala Ronja. Notka sice trávila většinu 
času se Zap-Zapem, ale hned všem tvrdila, že to není její typ. Kiki ja naštvaná na Čiquitu, 
protože se líbal s Anýšou na stezce odvahy. „To fakt musel mít hodně odvahy, když se s ní 
líbal!“, rýpl si do obou Hafík. Ajs-Ajs tráví veškeré volno ve stanu s Buřtem a Buchtou. „Ale 
tentokrát nás Komáre fakt už nejmenuj!“, naléhaly naše tajné informátorky. Mayka celý den 
pokukovala po Zejnovi a když si na obě sedl vedle ní, tak se zasekla a na místě zůstala až do 
večerního nástupu. „Museli jsme ji nakonec odnést, jinak by tam seděla doteď!“, informoval 
nás galantní Hafík. Blesk trávil celý podvečer na pinkpongáči v objetí s Libofkou. Večer 
ovšem zalehl do spacáku vedle Zejna. L´Pík se celý den chlubila, že bude večer spát s Fre-
Deem. Lemík soupeří s Ty-Gerem o Brojlíka, který ale má očividně větší zájem o M´Louna. 

Čeká nás 
Těžba many byla zautomatizována, takže už ráno chodit nemusíme. Místo 
toho provedeme hromadnou rozcvičku, pak bude první (a poslední) 
bramboriáda. Po ní bude až do odpoledne probíhat válečné šílenství 
s obědem v bitevním poli. Bitva se bude odehrávat jak na planetě, tak i ve 
vesmíru. A po náročném dni se půjdeme vykoupat. 

  „TYS HLÁL TAKY TU HLU S VODOU?“ (HRÁŠEK NA ROMANA) – „NE, JÁ SE TAK POTÍM“ (ROMAN) 

mailto:perejane@sptlomnice.cz

