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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani nám Krčma u Veselé 
Mileny naservíruje kornflejky 
s mlékem a chléb se salámem, 
čaj. Následovat bude brzká 
česneková polévka a popolední 
veliký tradiční raut. K odpolední 
svačině si dáme broskvový 
kompot a večer zbytky z rautu a 
chléb s paštikou. 

 

Jaké bylo počasí? 
Stále teplo, sluníčko, vymetená 
obloha. V kuchyni teploty 
překračují čtyřicítky… 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Imperium 150 
2. I. Unie 141 
3. II. Vlci 135 
4. III. Shatoga 123 
5. VI. Tropp 105 
6. V. Federace 93 

 

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: 
1. oddíl 

Huliman: Mat 
Služba:  

Spíďa, La Syčka, Plameňák / 
Hardy, Suri, Anna, Waku 
 

Včerejší prasáci: 
Již brzy vyhlásíme ty největší 
prasáky! Krok k vítězství včera 
udělali: 
Koseek, Škorpík, Perlák, Ko-tě, 
Ty-Ger a Karma 

Zlodějky ztrestány! Válečné Šílenství! 
Hovnocuc baští! Smrad! Brutální šikana! Únava! 

První (a poslední) bramboriáda! Balíky došly! 
Celý den se nesl ve znamení Válečného Šílenství! Tradičně bývá závěrečná bitva 
po celý den, ale jelikož je venku vedro a táborníci jsou z her vyčerpaní, úplně to 
nešlo. Už okolo 15 hodiny za Errorem chodila Žába, jestli by nešla hra zkrátit, 
protože začínají odpadávat. „Ale my ty hry jakoby máme dobře vymyšlený, to je 
prostě jenom to, že je venku vedro jak sviň, minulý rok jsme měli třeba 6 her za 
den, teď to jsou 2-4, my tam už toho volna o moc víc dát nemůžeme…“ 
komentoval nespokojený Haše. Ale programoví vedoucí se shodli, že zruší 

večerní část závěrečné bitvy a místo toho nechají zájemce z táborníků ochladit se ve vodě do koupaliště. Na válečné šílenství chtěli 
vedoucí převážně volné koalice, takže se mohl každý domlouvat, jak chtěl v průběhu bitvy. „Oni se spojili 
ploti nám!!“ reagoval na výsledek koalic Hrášek. Nakonec se domluvila koalice, kterou jsme nečekali. 
Nejsilnější Anglie a Germáni si k sobě jako podržtažku vzali Francii a zbylé oddíly si pak 
v přestřelkách ani neškrtly. Když se dva nejsilnější oddíly spojí proti ostatním, je to 
celkem znát. Zejména táborníci z Norska a IFS chodili opakovaně na oživovadlo a 
stěžovali si, že to nemá smysl, protože nemají proti koalici I, III, IV šanci. „Pat šíkal ze 

oni nás v tý hže šikanujou“, vyprávěl Hrášek. Pak ještě samozřejmě dodal, že on se nenechal, i když „ploti mě 
vyběhla celá Flancie a Gelmáni a tlefili mě“. Ještě před Šílenstvím proběhla první a pohříchu jediná bramboriáda. A 

to jen proto, že jsme ji chtěli uspořádat. Nové brambory, které letos kupujeme, jsou tak 
dobré, že se vůbec nemusí loupat a všechno děláme ve slupce. Během oběda se začal 
celým tábořištěm linout nezaměnitelný smrádek! Jelikož nám táborníci hodně jedí, tak kadibudky přetékají. 
„Když si vezmu, kolik jídla jsme už navozili v autech, tak se divím, že to už několik dní nepřetéká“, přemýšlel 
nad množstvím snězeného jídla Labuš. Byl tedy zavolán hovnocuc Izidur (zeptejte se zítra dětí proč Izidur), 
pro jeho snadný průjezd přestěhovány stany číslo 7 a 8 a mohlo se jít na věc. 
Celé dopoledne jsme kadiboudy prolévali vodou, aby Izidur měl snadné 

sosání. A že si pochutnal! Spousta táborníků přerušila boje a šla sledovat, jak všechno pěkně mizí v jeho 
útrobách. A jelikož během Válečného Šílenství máme polní kuchyni, tak nám smrádek linoucí se 

z Izidura nevadil. Během dne jsme zjistili, že dvě nejmenované tábornice kradou 
balíčky sladkostí ze stanu Ty-Gera. Moc promyšlené to neměly, takže bylo 
samozřejmé, že je někdo dříve či později chytí. A to se povedlo právě Ty-Gerovi, 
která si zřejmě všimla toho, že pojídají její věci a chichotají se tomu. Komár obě zlodějky vyslechl, přiznaly se, a 
dokonce nám vše do detailů popsaly. Ko-tě vydírala L’píka, že když jí nepomůže krást od Tygra, tak odjede a 
L’Pík zůstane ve stanu sama bez kamarádky. Malá Ko-tě pak L’Píkovi ukázala co má vzít a jen stála u stanu, 
zatímco L’Pík kradla. Když se Komár ptal, jestlipak ví, co je čeká za trest, L’Pík odpověděla, že doufá, že 
nebudou mít letečák. „To se nebojte holky, letečák vás nečeká. Bude to něco mnohem horšího!“ odpověděl. A 
skutečně. Zlodějky byly předvedeny na nástupu před táborníky a následně byly ztrestány takřka Izidurovým 

slizem. Se zloději na táboře opravdu nemáme slitování! Během večera jsme také zažili bezbalíkový nástup! Jak vedoucí, tak táborníci 

byli překvapeni, že nepojede žádný Traktor Zetor. Hol konec tábora se již blíží….PS: kaše byla modrá!   

Finální útok na císaře! Zeta na straně Aliance!?  
Matfyziova válečná flotila!! Velekněžka zachráněna! 

Největší bitva posledních století je tu! Molternova alianční armáda je již o dost větší než armáda císařská a tak 
bylo rozhodnuto o útoku na císaře. Sešlo se vedení aliance včetně Zety, jejíž přítomnost překvapila Krále i 
Tiberia, kterou přivedl Matfyzius. Tiberius nejdříve nevěděl, jestli střelit Zetu a doufat, že ji to zastaví, nebo jestli 
má střelit Matfyzia za možnou zradu, že ji k nim přivedl. Brzy se však vše vysvětlilo, Zetě byla slíbena odměna a 
Tiberius se nezmohl skoro ani na to, aby uklidil zbraň. Poté Zetu radši neřešil vůbec a vydal se na Korth, kde 
měl s Demetiou a Králem chytit císaře do kleští. Taktikou byl komplexní útok na císaře – Tiberius dostal hrstku 
mužů, aby napadl císaře ze severu, Diametia zaútočí se svými vojáky z jihovýchodu a král zastaví ústup císaře 

z jihozápadu. Mezitím vším bude Matfyzius ovládat své nejnovější drony – bojové lodě ovládané z dálky počítačem – v boji proti císařské 
flotile. Vše proběhlo s minimálními ztrátami, ale jinak bez problémů a očekáváme, že již zítra bude císař v kleštích a nebude mu útěku. Král 
narazil na Korthu na pevnost, kde byla uvězněna velekněžka Che, která byla důležitou součástí Aliančního odboje a okamžitě se stala stejně 
důležitou posilou v boji na planetě. 

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  
Páry už jsou téměř ustálené, tudíž se asi 
budeme opakovat… Čiquita se již od budíčku 
objímá s Kiki a nehne se od ní na krok. 
Podobně Pampel je stále v patách Zejnovi a 
Ajs-Ice Buchovi s Buřtem. Hárty, kterou 
opustila Bubba se snaží vetříd do přízně Zap-Zapíkovi, ale zatím bez 
výraznějšího úspěchu. Twíty si již ráno osedlala Bendera a jezdila na 

něm až do večerky. Leo během Válečného Šílenství neustále běhal za Mauglee a schválně se 
nechal vybíjet. Waku se každý den během nástupu staví blíž a blíž k Ty-Gerovi, dnes už to 
blíže vůbec nepůjde. H. Fort skončil na nástupu v tak intenzivním objetí od Kosy, že jsme 
jej museli odtáhnout násilím. Endi a Lemík soupeří o přízeň Dryfta, ten ale stále čeká a 
doufá nad La Syčkou. Betty se snaží uniknout Myky, ale ani Spíďova pomoc mu není co 
platná. Libofka se nechala slyšet, že by dnes na triskošce nejradši ploužila se Snejkem. 

Čeká nás 
Brzy po snídani započneme tradičním rozstřelem, který bude 
testovat tábornické dovednosti. Poté se stavíme na koupališti, 
strávíme několik hodin na dražbě blbůstek a večer protančíme 
na poslední triskotéce. 

  „ONY SNAD UMÝVALY ŠTĚRK KARTÁČKEM NA ZUBY!“ (LYŠKA KONTROLUJÍCÍ STAN MAUGLEE A ADEL) 
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