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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani opět, jako každý sudý 
den nabídne kornflejky s mlékem 
a čajík. Nebo chléb s máslem a 
sýrem. K dopolední svačině 
budou okurky s melounem. K 
obědu bude gulášová polévka a 
buchtičky se šodó. A jako bonus 
se pokusíme šodó obarvit. Jak to 
dopadne, uvidíme. Krupice nás 
již vytrestala. Odpoledne si dáme 
rohlík s nutelou. Večer se těšíme 
na Láďovo zapečenky. 

K případné druhé (nebo třetí) 
večeři nám něco třeba zbyde. 
 

Jaké bylo počasí? 
Opět jsme vstávali do drobného 
mrholení. A pak už to šlo úplně 
jinak, než jaká byla předpověď. 
Na ranním nástupu jsme všichni 
zmokli, tudíž jsme dopolední hru 
přeměnili na cechy v Krčmě. 
V ten okamžik už pršet přestalo. 
Sice nás radar přesvědčoval, že 
ještě dvě hodiny pršet bude, ale 
nic pořádného z toho nebylo. 
Zbytek dne již se nesl 
v příjemných teplotách a 
polojasné obloze. V okamžiku 
uzávěrky novin (2:22) se na nás 
již snáší očekávaný déšť. 
 

Bodový stav družin 
1. III. Francouzi          42 
2. I.    Angličané          41 
3. II.   Poláci               40 
4. V. Irské Fidži a Suva  36 
4. IV. Wydro-Germáni   36 
6. VI. Norsko              33 
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 
 

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: 
3. oddíl - Francie 
Huliman: Lyška 

 

Zvýře, Karbid, Tweety,   
Ken-tus, Šašan, Elza 

    

Včerejší prasáci: 
I Buřt s Buchtou a Plameňák 
s Králíkem si uklidili a opět 
žádné prasáky nemáme. 

Blesk ničitel! Nejde net! (Ne)Prší! 
Lízátka kam se podíváš! Množírna klíšťat! 

Úplatky (nejen) ve stanu č. 24! LaKom v novém! Lovci brouků! 
Proměnlivé (a hlavně nepředvídatelné počasí) nám opět měnilo – a dnes bude 
měnit naše původní plány. Během včerejšího dopoledne se ani jeden z mobilních 
radarů nestrefil a pršelo v okamžiku, kdy mělo být bez deště – a naopak! Jak nám 
bylo před lety, když jsme byli odkázáni pouze na včerejší novinové zprávy. Proto 
jsme neustále měnili program, abychom zjistili, že původní varianta nemusela být 
vůbec rušena. A dnešní den je narušen zcela! Desítek let tradičně čtvrteční 

Petrachtace je nakonec díky nepříznivé předpovědi počasí přesunuta na pátek. Tak uvidíme, jestli 
bude změna ku prospěchu všech. Ranní bodování stanů za 
deště přineslo rozuzlení chybějících prasáků. Tarzan při 
příchodu do stanu číslo 24 nevěřil svým očím. Na levé posteli ležela otevřená peněženka a vedle 
ní dvě stokoruny. „Že mi táborníci nabízejí lízátka, bonbony, nebo Tallhoferovy doláry jsem si již 
zvykl, ale tohle je pro mne celkem zajímavá novinka“, radoval se bohatší Tarzan. Jak to probíhá 
v jiných stanech, si můžeme jen domýšlet. „Komáre, já jsem ale Bodlince 
dneska dával jen tři brambůrky“, doplnil informaci o bodování stanů 
Hrášek. Mnoho rodičů zaznamenalo včerejší problémy s naším 

internetovým připojením. Úterní videjko bylo sice vytvořeno již během dopoledne, ale nahrávání trvalo téměř 
dalších šest hodin! Buďte prosím trpěliví, snažíme se, co nám technika dovolí. 
Táborový bufet nabízí za táborové Tallhoferovy doláry velké množství pochutin – mezi 
nimi letí zejména lízátka. A s lízátky létají i táborníci. Pokyny neběhat s lízátkem v puse 
si mnozí vykládají po svém. Džej a Kaj po napomenutí, aby neběhali s lízátkem v puse, 
si vzali další dvě. „Já ale nepobíhám s lízátkem, já pobíhám se třemi“, snažil se nás 
přesvědčit Kaj. Neúspěšně! Vstup do tábora nám střeží dřevěná závora. Tedy až do 
včerejška. Blesk se rozhodl ze závory udělat sedátko a závora nevydržela. Blesk byl okamžitě ztrestán a 
společně s Horalem postavili novou. Kromě lízátek se nám začínají objevovat i první klíšťata. Zdravotnice 
Žába se rozhodla vyřešit obojí problém po svém. „Bez klíštěte není lízátko!“, začala hlásit během nástupu. Tak 

uvidíme, jak to dopadne. Kromě klíšťat se objevují i další zvířátka. Waku během večerního programu 
začal s hledáním co největšího brouka! A uspěl! Ten největší se mu 
téměř nevešel do dlaně. Poprvé jsme také otevřeli sázkovou kancelář 
LaKom. Tentokráte v podání Šimpa a Tom-toma. A pokus o úplatky 
se objevil i tam. První sázka o snězení stroužku česneku a následné 
vypití Šimpova lektvaru měla být velkým tunelem táborové pokladny. 
Čiquita, který se účastnil souboje s L´Píkem, vsadil ohromnou částku 
proti sobě a zlanařil do sázek i další starší táborníky. Konkrétně Dryfta, 

Zejna, Zap-Zapíka a Snejka. Totální čáru přes rozpočet mu ovšem udělalo L´Píkovo odstoupení a tak díky vítězství přišel tunelář 
Čiquita (a jeho kumpáni) o celé své táborové jmění. „Já jsem ale vsadil na Čiquitu a tak jsem vyhrál 50 TDA“, radoval se výherce 
Hrášek. Další sázející potěšili Fre-dee a Kompost, kteří se vysvlečeni do půl těla pomazali kečupem, Hořticí a speciálním slizem.  

Arialka zachráněna! Mocným lektvarem! 
Alchymista je nyní členem řádu! Pomůže nám lovit orky! Snad! 

Poté, co byla Arialka těžce zraněna, skupinka se vydala hledat vesnického 
doktora, kterého ale nenašla, a proto se musela vydat za známým válečným 
alchymistou Elgurem. Ve své chýši ale nebyl, ale Wellaria našla stopy, že 
nedávno šel na severozápad od své chaty. Zrovna když skupinka řešila, zda 
ho jít hledat, nebo na něj čekat, proběhli kolem nich bandité, kteří prchali 
před Elgurem, který chrání svůj les před podobnými zločinci a velmi rychle 

se s nimi vypořádal. Nivellen vysvětlil situaci a naléhal, že musí alchymista Arialku určitě zachránit, ten chtěl ale zaplatit značnou sumu a třetinu 
předem. Rychle namíchal lektvar, který Arialce podal, během čehož vysvětlil, že Arialka kvůli tomuto lektvaru zestárne o deset let - fyzicky i 
psychicky - které stráví v alternativní realitě. Nyní již dvaadvacetiletá Arialka se probudila, pomalu se zmátořila a následně vysvětlila, že to již 
není Arialka, ale Arianna. Zatímco zbytek hrdinů se radoval, že je Arialka Arianna v pořádku, Nivellen přesvědčil Elgura, aby se k nim přidal, 
že si na dobrodružstvích může vydělat spoustu peněz. Pomocí Noaniny magie vykouzlili nový portál a přešli do hlavního sídla Řádu Stříbrné 
Ruky, aby vše nahlásili Nejvyššímu Paladinovi, který následně pasoval Ariannu i Elgura na členy Řádu. Elgur vymyslel plán jak Orka 
vystopovat, což se okamžitě vydal učinit společně s Nivellenem a Ulfem, zatímco Arianna podstoupí výcvik pod vedením Wellarie a Noany. 

Stále nezlobí a spí! Nejen děti! 
Stěžujeme si na to již několik let a letošní rok není 
výjimkou. Dávno pryč jsou ty časy, kdy jsme po 
nocích naháněli táborníky ze stanů tábornic, hledali 
je po nocích kouřící v lese a neustále hledali flašky 
kontrabandu. Jakmile se vyhlásí večerka, tak 
všichni (tedy kromě těch, kteří již dávno spí) si 
zalezou do SVÝCH stanů a bez řečí usínají. A jak 
nám roky plynou, tak to samé dělají i naši mladí 
instruktoři. Místo posedávání do ranních hodin se 
ihned po poradě odeberou do svých lůžek a 
následují táborníky. Je to prostě jiná doba… 

 

Láska, sex a něžnosti 
Po triskošce se situace pomalu uklidňuje. Plameňák večer 
dobrovolně pomazala Komposta šampónem. „Já si ho 
pak sama i umyju ve sprše“, těšila se na chvilku 
v soukromí Plameňák. Po večerce jsme nalezli ve stanu u 
Ptáčete Schintiho, který byl okamžitě deportován za 
Perlákem. Winetů se snažil zaujmout Hrošíka během hry „Městečko Palermo“ 
a neustále ji obviňoval z toho, že je vrah. Nebyla. Čiquita chtěl plácnout Suri 
utěrkou po zadku, ale místo toho v Krčmě rozbil půllitr. Během trénování 
předtančení se v IFS strhla velká bitva o Buřta. Do vlasů si vjely Ještěr-ka, Ankí 
a Ko-tě. Kecal byl spatřen, jak potají vylézá ze stanu od Narmen. Těsně za ním 
pak vyšli i Karma, Ice-Ice, A L´Pík. Co se tam dělo, zjišťujeme. Plyš, Žužu a 
Žalka opakovaně hodnotí, zda je hezčí Spíďa, Betty, nebo Fort. Nevíme. 

Čeká nás 
Netradičně, po spoustě letech, kvůli počasí poprvé nepůjdeme na Petrachtaci. 
Pokud nebude příliš pršet, dostaneme se k zahrání si hry Císař a Špion, pokud 
pršet bude, nezmoknem, zahrajeme si krčmovou alternativu. Dále nás podle 
nálady počasí budou čekat různé DTH v Krčmě, učení se Táborových 
Dovedností, nebo oddílové volno k učení se plesových předtančení. 

„OBĚ JSTE STEJNĚ CHYTRÝ, JEN JDE O POVAHY!“ (KENTUS NA ENDI A NOTKU, KTERÉ SE PŘELI O TO, KTERÁ JE CHYTŘEJŠÍ) 


