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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny dnes 
bude ke snídani servírovat 
kornflejky s mlékem a čajík. 
Oběd, který se bude konat na 
výletě, bude z výletového 
balíčku Láďy a Písklete, 
kterým bude každý táborník 
před odchodem vybaven. 
Odpolední svačinku si děti 
také vyloví z výletového 
balíčku Láďy a Písklete. 
K večeři si pochutnáme na 
tradičním gulášku s chlebem. 
K případné druhé večeři si 
dáme rohlík s paštikou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Krásné letní, hodné ke 
koupání, čehož jsme 
pochopitelně využili a poprvé 
(a dost možná letos naposled) 
vyrazili do Rabštejnského 
aquaparku. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Němci           63 
2. II.  Poláci            53 
3. I.   Angličané      46 
4. III. Francouzi     38 
 

 

Služba a hlídka dne: 
2. oddíl - Polsko 

Huliman: Škvarek 
 

Návštěvy: 
Setrvává u nás Manka (mamka 
Žalky a Krtka) a na otočku se 
společně s velkou zásobou 
zmrzliny zastavila i mamka 
Zejna a Spíďi. Přijela pro 
Spíďu, který ve svých čtyřech 
letech byl deseti dny tábora 
zmožen natolik, že poslední 
dny nestíhal vstávat na snídani, 
ba i dokonce dopolední hry. 
Ale těší se již na příští rok, kdy 
pojede na celé dva týdny. 

 

Včerejší prasáci: 
Psoun s Méďou se stále 
nenaučily uklízet… snad to 
bude zítra už lepší. Buchta si 
dnes také zapomněl uklidit. 
Alespoň, že jeho bratr to stihl 
a nedostal prasáka s ním, i 
přesto, že sdílí stan. Psík a 
Shauma uklízet také neumí, ale 
na tom není nic nového. 
Jen stále ta Miš nechce a 
nechce neuklízet…Jestli se tak 
předvádí před Šimpem, nebo 
někým jiným stále zjišťujeme. 

Francouzský budíček! Koupaliště! 
Chackalův stan přepaden! Hašeho žhavá noc! 

Potok vysekán! Stezka odvahy! Filmový festival CANNeLOT! První bramboriáda! 
Hned z rána byl Haše, který usnul na lavičce u ohniště probuzen, protože do něj spadl. 
Spálil si obě ruce, rameno a jeli jsme s ním do nemocnice. Má sice popáleniny druhého 
stupně, ale doktoři nám ho tu prý nechají, takže se nemusíte bát, že bychom přišli o 
komentátora. „Sice jsem spadl do ohně, ale zotavil jsem se dřív, než Srna z mé geniální 
sabotáže, takže se nemusíte bát!“, komentoval vlastní situaci tradiční komentátor Haše. 
Chackal ráno také přišel s dramatickou zprávou, někdo mu totiž v noci přepadl stan, 
vyndal kolíky, a Chackal se ráno probudil s plachtou nad obličejem. Do nemocnice však 
naštěstí nemusel. Ráno zněl budíček ve Francouzštině, na oslavu Francouzského vystoupení z Germánsko-Anglicko-
Francouzské revoluce. Tedy… Teď už jen Germánsko-Anglické. Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Ráno proběhla 
první Bramboriáda, tentokrát upgradeovaná – každý oddíl zvolil čtyři škrabače, 
kteří se v průběhu hry nestřídali. Morče si dnes vzal na práci přípravu potoku na 
hru lodičky, a tři hodiny společně s Patem a Rockim vysekávali potok, aby měl 

jeho oddíl alespoň nějakou šanci hru vyhrát. Povedlo se jim trasu závodu prodloužit o celých 50 
metrů! Zřejmě jim pak přesně popsal nastudovaný 
terén, protože hru opravdu vyhráli. Vzal si prý 
papír, a celý potok nakreslil na mapu. Popsal kolik 
je kde kamenů, které jsou jak velké a tak dále. 
Opravdu chytrý tah. „Stejně jsou to borci, já bych 
se s těma zmrzačenejma rukama za ty tři hodiny také nedostal“, komentoval úsilí 
sekáčů Haše, alias Škvarek. Následoval výlet do Rabštejnského koupaliště, kde jsme 

hráli pár vodních her a navštívili paní Kabelkovou. „Nejen, že je ta voda špinavá, ona je i mokrá!“, komentoval koupaliště komentátor 
Srna. Po návratu se konal filmový festival CANN-Elot, kde jsme se konečně dostali k videím, 
které oddíly už čtvrtým dnem natáčely. Tedy… K videím Anglickým, a Francouzským. 
Angličané vyprávěli příběh o tom, jak se král Uter dostal ke koruně, a jak musel zabít svého 
zrádného bratra, Francouzi natáčeli o nějaké princezně (toto video redakce nepochopila), a o 
příběhu sester Tallhoferových, které bylo už natočené výrazně kvalitněji. Následovala stezka 
odvahy, tento rok jen pro dobrovolníky, takže půlka táborníků zůstala srabácky v táboře. Večer 
si zase táborníci lehli před své stany (tedy, většina z nich), a usnuli pod širákem. Ještě na závěr 
musíme zmínit informace, které po týdnu náš tajný informátor Waku vyhrabal. Na táboře 
operují tři tajné frakce – léta ilegální sekce M, tajný oddíl, který má za cíl sekci M zničit, a tajná sekta lidí, kteří si říkají „Brokoalice“. 
„Tak je snad jasné, že ta vlajka s brokolicí, co jsme jí našli na stožáru patří k té sektě ne?“, komentoval Wakuovo zjištění Škvarek. Dále 
jsme zjistili, že Tony se prý infiltroval do všech tří, sekci M vyzrazuje informace o Brokoalici a anti-sekci M, zatímco Brokoalici 
vyzrazuje informace o sekci M a anti-sekci M. Waku pro nás i nadále v utajení pracuje, aby zjistil o těchto utajených organizacích více 
informací. Zítra se snad dozvíme, kdo sekci M šéfuje. Že by Michal?  

Morgana zajata! Nová technologie! 
Co s ní Uter udělá?! Vydrží ve vězení?! Co vlastně dělá Artuš?! A co Merlin?! 

Dnes Uter vyslal Lancelota, aby vedl výpravu do tajemného 
lesa, kde se podle Marshe Morgana skrývala. Rytíř Hektor, 
se svou skupinou ji po dlouhém bloudění, a mnoha 
překážkách úspěšně našel. Nic netušící Morganu zajal a 
odvedl Lohangreinovi, kterého následně pomocí svých čar 
a kouzel přemohla. Naštěsí po deseti metrech zakopla o 

pařez. Pak ji Lancelot pořádně svázal a s Lohangreinem přivedl Marshovi. Tam vymysleli, že nejbezpečnější, 
a nejrychlejší bude přepravit Morganu do Kamelotu po vodě, za pomoci nové technologie – lodí. Morgana bude tedy celou noc 
přepravována na Kamelot, aby čelila Uterovu rozsudku. Jak na zajetí sestry bude reagovat Artuš, se můžeme stále jen domnívat. 

Marcelin blog 
Ahojky, ahojky… Byla jsem dneska na procházečce 
kousek za závorkou z tábořišťka, a bolí mě nožičky, takže 
budu dneska stručňounká. Macík nosil takové krásňoučké 
tričíko, že jsem z toho div neupadla. Zlatíčka 
z Rychlíkovo skupinky  se na stezku večer oblíkli naprosto 
fešně, že i v té tmě jsem to viděla. Fakt krása. Nádhera! 
Taky dneska Maršík nosil ten klobouček úplně do špičky, 
prostě hustý. A když jsem viděla Žabku, tak jsem záviděla, 
jak si narovnaně chodí. To já neumím, já chodím docela 
křivě, už přeci jen nejsem nejmladší, to byly časy, když mi 
bylo 15 a kluci kolem mě lítali!! Teda, lítaj pořád, žejo, já 
jsem prostě nejlepčí, ale dřív to bylo prostě jiný no… Je 
jiná doba, dneska maj ty počítače, tam si najdou hezčí 

holky… Teda, ne než jsem já samozřejmě! To ne . A 
Rockíček s Fífinkou se muckali… To byla podívaná, 
škoda, že to ten Urník neviděl. No, jak sem říkala, bolí mě 
nožičky. A teď už ručičky, napsala sem tu toho hodně. A 
ještě se jednou omlouvám za toho psychopata Mařena, co 
tu byl předtím, prostě sem byla unavená, šla sem spát, tak 

to sem napsal za mě no.   !!!! Tak se mějte lásky 

moje. :-***  Vaše Marcelinda :-* 

Láska, sex a něžnosti 
Želva dnes strávila celý den s Tom-tomem, líbí 
se jí jeho nové vážné já. Na druhou stránku, 
taková Máša stále opakuje, jak s ním dříve 
bývávala sranda. No, ještě, že tu je ta Želva. 
Urna už druhý den sleduje Krtka, bál se jít na 
stezku odvahy, ale když zjistil, že Krtek jde, 

tak vložil důvěru do svého tréninku, překonal strach, a plížil se za ní po 
stromech. Gepardice šla raději místo na stezku odvahy k Vlkovi do stanu, 
který se omluvil, že nejde, protože je unavený. Pylař proseděl večerní kino 
vedle Žabky, která s úsměvem naslouchala jeho komentářům, které 
k videím měl. Pat, který měl na stezce odvahy strašit ji místo toho 
proseděl ve tmě u Konticů s Well, která procházela kolem. 
Angličan/Šimpo se zase rozešel s Miší, že prý dopis o rozchodu, který 
poslal přítelkyni, dorazil na špatnou adresu, takže je pořád zadaný. A Füfü 
si místo Rockiho našla žábu, kterou celý večer usilovně líbala. Zda se 
dočkala svého vysněného prince jsme se zatím nedozvěděli. 

Čeká nás 
Bude-li počasí, čeká nás téměř celodenní výlet na Rabštejnek, v průběhu 
kterého se bude konat spousta drobných her. Nebo jinam?? Po návratu 
proběhne Errorův Milionář s moderátorem Tonim a Mácovým Kufrem. 
A možná k večeru i Toniho triskoška. 

„MŮŽU JÍT S NĚKÝM STARŠÍM? JÁ SE NEBOJÍM.“ ( PTÁČE PŘED STEZKOU ODVAHY) 


