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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani ořechové a makové 
záviny, vánočku a bílou kávu, 
nebo čajík. K dopolední svačině 
pak meloun. K obědu bude 
kuřátkový vývar s krupicí a 
vejcem. K druhému si táborníci 
vyberou mezi rýžovým nákypem 
s broskví, nebo čočkou na kari 
(ano opravdu má být na kari!) 
s uzeným masíčkem. Odpoledne 
si dáme rohlíček s máslem a 
k večeři chléb s tečkovanou 
pomazánkou. Večer se každý 
může dojíst chlebíkem. 
 

Jaké bylo počasí? 
Celý den fajn. Vykouklo na nás i 
sluníčko a již jsme si říkali, že 
celý den nesprchne. Sprchlo! 
Celý večerní nástup se na nás 
snášelo drobné mrholení, ale my 
jsme vytrvali a dešti se 
nepoddali. Po nástupu 
pochopitelně vše ustalo. 

 

Bodový stav družin 
1. III. Francouzi          34 
1. II.   Poláci               34 
1. I.    Angličané          34 
4. V. Irské Fidži a Suva  32 
5. IV. Wydro-Germáni   31 
6. VI. Norsko              27 
V jakém oddíle je Váš táborník zjistíte na 
seznamu, který stáhnete na stránkách SpT. 

 

Vedení tábora: 
Hl. vedoucí: Komár :-) 
Progr. vedoucí: Haše+ Error 
Zást. pro TS: Labuš 
 

Technický sektor: 
Vedoucí TS: Labuš 
Kuchař: Láďa, Pískle, Labuš 
Zásobovač: Michal/Roman, Horal 
Zdravotník: Žába 
 

Vedoucí oddílů: 
I.-Anglie: Sedma + Mat  + Kosa              
II.-Polsko: Bodlinka+Tarzan  
               + Šimpo 
III.-Francie: Tom-tom+ Lyška 
               + Verka  
IV.-Wydro-Germáni: Kübel  
               + Kiki + Jezdec 

V.-IFS:  Pat+Kecal+Viki 
VI.-Norsko: Vitalinea + Well  
               + Bender     

 

Služba a hlídka dne: 
2. oddíl - Polsko 

Huliman: Bodlinka 
 

Tschee-tscha, Smajlík, Myky, 
Kaj, Ankí, L´pík 

    

Včerejší prasáci: 
Konečně na Buřta a Buchtu 
došlo! Hurá, kdo bude další?  

Nekonečná kontrola hygieny!! OK! 
První Megatriskoška! Jak není Kaj! První prasáci! 

První bramboriáda! První traktor Zetor 24! Kaše byla šedivá! 
Během dopolední hry se stalo to, co jsme čekali 
již od začátku tábora. Dorazila paní z hygieny. A 
kontrola to byla opravdu důkladná! Strávila u 
nás přes tři hodiny, během kterých prošla 

kompletní dokumentaci táborníků i vedoucích. Prohlédla chatky, značnou část stanů, kadibudky, korýtka 
i kuchyni s Krčmou. A jak jsme dopadli? Snad dobře! Na vypracování zprávy má dle litery zákona 30 

dnů, ta uvidíme. Ale co jsme slyšeli? Že kromě vlastního umyvadla pro kuchyň a 
izolaci musíme vyrobit další pro zdravotnici. A u umyvadla 
pro kuchyň musí být ještě zásobník na papírové utěrky, aby 
se kuchyň mohla do sucha utřít. „A to jako my ostatní 

můžeme mít ruce mokré?“, divil se kolem kontroly procházející Hrášek. Také již víme, že šťáva v plastovém 
kanystru, zelí ve skle a mléko v kartonu nesmí stát na podlážce ve skladu, ale musí pod nimi být ještě 
minimálně karton. Ale jinak jsme měli vše v pořádku a další kontrola může klidně přijít. Nové přezdívky táborníků přinesly jeden 

velký problém pro buňky v Excelu! Schválně si doma zkuste napsat 
„kaj“. Trvalo nám půl dne, než se nám podařilo Excel překonat a 
nenechat automatické opravy dělat z „Kaj"-„Jak“. Mimochodem i 
Word nás to nutí opravovat. Tímto se nebohému Kajovi omlouváme. 
Včerejší den se nesl v duchu mnoha poprvé! Ráno proběhla první 
bramboriáda. „A kdo vlastně tu bramboriádu vyhrál?“, ptal se na 

nástupu Hrášek, který se tak moc snažil, že téměř zlámal dvě škrabky. Zatím nevíme, „zápisky vedoucích byly strašně naškrábané“ – 
obhajoval nevyhodnocenou bramboriádu Haše. Také jsme narazili 
na první prasácký stan. Buchta s Buřtem získali první prasečí 
ozdobu na stan. Fuj! Večer pak dorazila první psaná, stará, tradiční 
pošta a s ní první balíky. Hned 8 táborníků se vydalo na běh kolem 
nástupiště se slovy „jsem traktor Zetor 24 brm, brm, brm“. A večer 
pochopitelně první triskoška. Jelikož všichni čtou nejdříve článek 
„Láska, sex a něžnosti“, tak už se zde nebudeme opakovat. Ale trsalo se ještě dlouho po večerce a pochopitelně 
nemohl chybět i náš tradiční táborový Sloupeček. Ten měl dokonce poprvé v dějinách dva kruhy, protože do 

jednoho se všichni tanečníci nevešli. No a jaká byla ta krupicová kaše? Poprvé šedivá! Tedy měla být původně modrá. Ale jelikož 
krupice zcela modrou barvu požrala, tak jsme přidali zelenou. Zase nic. Tak červenou. Opět nic, Pak přišla na řadu žlutá! A pak znovu 
žlutá! Jelikož se stále nic nedělo, tak jsme dodali i černou. Pak už zbývala jen zbylá barva na batikování… 

Na zámku sídlí upír! Sakra! A buduje armádu! 
Hledá se lékař! Kde ho vzít? Musí nám stačit Alchymista Elgur!  

Hrdinové dorazili k zámku u Wydřího bažiniště, potkali pracující vesničany, kteří jim potvrdili, že kdo vejde 
dovnitř, nevyjde ven. A podle nich, za to jejich místní lord Gaold, který na zámku bydlí, nemůže, byl na ně vždy 
hodný. Řád se nechal na zámku ubytovat komornou pána Gaolda. Hrdinům se na komorné něco nezdálo, Noana 
Kers navíc poznala, že někdo poblíž praktikuje černou magii. Komornou tedy sledovali a zjistili, že magicky na 
dálku komunikuje s dalším orkem. Slibuje mu, že armáda, kterou pro něj připravuje, už je skoro hotová. Komorná 
nějakým způsobem ovládá mysl těch, kteří v zámku mizí a přidává je do armády pro zmíněného orka, kterému 
slouží. Komorná zjistila, že jí hrdinové sledují a zaútočila na ně. Zjistilo se, že je to upír, který nelze porazit. 
Wellaria si uvědomila, že potřebujeme kolík, nebo stříbro a Naelin v tom našel stříbrný kolík, kterým se upíra 
podařilo porazit. Jakmile se komorná rozpadla v popel, začali přicházet znovu probuzení vesničané. Skupinka se 

vrátila do vesnice, kde předtím zanechali Arialku. Ta ovšem byla nalezena až ve zdejším hostinci, kde se hádala s hostinským, aby jí 
nalil pivo. Jak ale hrdinové vešli dovnitř, za Arialkou se zjevil velký ork, který jí popadl a řekl, že mu Řád zkazil plán získat armádu a 
předtím ho připravil o bratra u vesnice Hadí stezky. Arialku těžce zranil a zmizel. Ulf syn Olfův jí popadl a celá skupinka s ní utíkala najít vesnického 
doktora. Toho nakonec nenašli, tak začali čarovat telepat, aby se co nejrychleji dostali ke známému válečnému alchymistovi Elgurovi, který údajně vyléčí i 

nevyléčitelné. Ten ve své chýši nebyl, ale zanechal stopy, po kterých se skupinka vydala, aby jej našli co nejdřív. 

Mazotéky! 
Co znamená Mazotéka? 
Zeptejte se v kuchyni. „Já už 
tady mažu šestej chleba 
během diskotéky, to je 
hotová Mazotéka!“, nechal se 

slyšet uřícený Labuš, ke kterému chodil jeden 
vytancovaný táborník za druhým s prosbou o 
doplnění energie. Kromě mnoha pecnů chleba 
s máslem, májkou, salámem a taveným sýrem 
padl i zbytek rybích prstů, rizota, jogurty a 
loupáky. „Kdybychom to jídlo prodávali, tak už 
z nás jsou milionáři“. No neprodáváme, tudíž na 
Maledivy nejedeme…  

Čeká nás 
Ráno, hned po ranní maně, se opravdu konečně 
vydáme připravovat magický lektvar k záchraně 
Arialky a ve zbylém čase před obědem budeme 
pokračovat v učení se předtačnení. Po obědě si 
zahrajeme taktickou hru Císař a Špion, po které 
budeme moci pokračovat v nácviku předtančení. 
Večer se zúčastníme sázkové kanceláře LaKom a 
večer zakončíme stavěním vesnice v 
celotáborové večerní hře. 

Láska, sex a něžnosti 
Opravdu toho máme mnoho. Tak jak to 
ostatně po triskošce bývá. Ice-Ice přišla 
ráno na marodku za Buřtem. Žába ji 
ovšem uklidnila, že Buřt marod není a 
společně se odebrali do stanu. Kterého? To přesně nevíme. Po 
včerejšku se nám konečně ukázalo, jak to dopadlo se Zap-

Zapíkem. Pravděpodobně si vybral Notku. „A to je pravda“ potvrdila nám Adel 
během noční hlídky. „Zapík údajně s Notkou probíral novou taktiku na večerní 
hru“, potvrdila další hlídka Mauglee. Při hře upíři Tuba kousl Carol a Žalku do 
krku. „To přeci upíři dělají, ne?“, obhajoval svoje chování. Zejn přes den věnoval 
svoji pozornost Pampel. Během triskošky ji ovšem občas vyměnil za Mayku. A co 
všechno se během nočního ploužení po parketě událo? Miš se nejpve kroutila 
v náručí Schitiho, ale následně jej odkopla a zbytek večera proploužila s Čiquitou. 
Dalšími nerozlučnými páry byli Winetů a Elza (následně vyměněna za Smajlíka), 
Řízek a Smajlík, Anna a Šašan, Blesk a Ptáče, Notka a Snejk, Ronja a Kompost a 
Perlák a Myky. Přelétavec Buřt vyměnil Ptáče za Hořtici a večer zakončil v náručí 
Ice-Ice. Oproti tomu Blesk si na ploužák vzal rovnou Endi i Béďu. „Přeci pro ně 
nebudu chodit postupně, ne?“, vysvětlil svůj malý harém Blesk. Nejvíce sukní 
ovšem vyměnil Buchta. V jeho náručí se prostřídaly Ankí, Plameňák, Králík a 
Fialka s Včelkou. Zato takové Ty-ger, Karma a Ště-ně seděly před Krčmou, 
pozorovaly ostatní páry a po neúspěšných vyzývavých pohledech šly zklamaně 
spát. Vitaci-týna se točila kolem Dryfta, který ale příliš nereagoval.  
 

„TO JE TEDA DOBRÝ, TA NEJLEPŠÍ VEDOUCÍ MÁ TEN NEJHORŠÍ CECH!“ (ELZA O KIKI A JEJÍM CECHU UZLOVÁNÍ) 


