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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani nabídne kornflejky 
s mlékem a chléb s máslem a 
sýre plus čajík. K dopolední 
svačině budou melounky. 
K obědu pak hovězí vývar s (či 
bez) játrovými knedlíčky. Dále 
zapečené těstoviny s řepou a 

okurkou. Ke 
svačince 

bude loupák 
a ochucené 

mléčko. 
Plesová 

večeře bude 
obsahovat hot-dogy 
s wydrocolou a celovečerní porci 
hranolek s tatarkou, či kečupem.  
 

Jaké bylo počasí? 
Celý den nádherné. Po několika 
dnech nám ráno nepršelo a po 
většinu dne na nás svítilo 
sluníčko. První déšť přišel 
s návratem družin do tábora. 
Pršelo také během večeře a pak 
už mělo být po všem. Nebylo! 
Zpropadená průtrž mračen nám 
zcela zhatila Slavnostní Táborák.  
 

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané          58 
2. III. Francouzi          56 
3. II.   Poláci                54 
4. IV. Wydro-Germáni   51 
5. V. Irské Fidži a Suva   49 
6. VI. Norsko              46 
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: 
5. oddíl – IFS 
Huliman: Viki 

 

Mauglee, Tuba, Plameňák, 
Hrošík, Miš, Narman 

 

Včerejší prasáci: 
Už se nám to tu konečně začíná 
množit, prasátka jdou do světa. 

 

Karbit + Koseek 
Ankí + Ko-tě 

Pampel + Ptáče 
Čiquita + Tuba 

L-Pík 

Zlomenina na táboře! Kotlík fuč! 
Motorkáři na Petrachtaci! Slavnostní táborák! 

Vylomené zuby! Připálená Kiki! Coop obsazen! Sestry nevidíme! 
Včerejší den měl mít dva vrcholy. Petrachtace, která se povedla na výtečnou a 
Slavnostní Táborák, který skončil úplným fiaskem. „Tábolák byl celkem fajn, ale jak 
začalo plšet, tak to bylo na pld“, procedil mezi zuby drkotající Hrášek. Začněme 
ovšem něčím pozitivním. Konečně máme na táboře zlomeninu! Teda už srostlou. 
Jedlík, který si před táborem zlomil ruku, jakožto poslední táborník konečně přijel. 

Petrachtace už sice probíhala, ale Jedlík byl do anglického ležení dopraven včas na oběd. Každá družina 
vyrazila na jiné místo a zažívala rozličná dobrodružství. Angličané po příchodu do opuštěného lomu, objevili 
ceduli „Zákaz rozdělávání ohně“. Mat, který sloupek považoval za věšáky si na něj odložil své svršky a cedule rázem zmizela. Norové zažili 
návštěvu motorkářského gangu, jenž se nenechal dlouho přemlouvat a přisedl k velkému kotlíku s česnečkou a palačinkami. Za odměnu naučili 

naše táborníky štípat dříví a vrhat sekerkou na cíl. Obě dovednosti si nesprávně vyložil Soptík, který nepochopil, že 
vlastní hlava není cíl. „Teklo tam krve jak z vola, myslela jsem, že bychom mohli udělat i 
krvavou polévku“, přemýšlela hladová Karma. Nakonec se ukázalo, že na sekerce byly 
zapomenutá ostružina a flek na hlavě nebyla krev. Podobně příjemnou zkušenost zažilo i IFS. Z 
přípravy hrachové polévky je neustále vyrušovali kolemjdoucí turisté, kteří se ptali, zda by 
kousíček nemohli ochutnat. Slušně vychovaní táborníci se s radostí podělili, za což byli 

odměněni pochvalou. „Čekal jsem, že nám za hlachovku zaplatí, ale oni nám pouze poděkovali!“, zklamaně vzdychal Hrášek, na kterého už 
polévka nezbyla. Nepřijal ani návrh, že by se hrachová polévka dodělala z něj. „Jak bych ji ale mohl jíst, když bych v ní byl uvaženej“, odmítal 

návrh Hrášek. Horší zkušenost s kolemjdoucími zažili Wydro-Germáni, kteří se o ohniště pod rozhlednou Bárou museli 
poprat s jiným táborem. „Ještě že máme v týmu Notku, ta jim to rychle a stručně vysvětlila a ohniště 
bylo naše“, informovala nás o průběhu boje Včelka. Nic ovšem není zadarmo a cenu za vítězství 
ohniště zaplatila popálená Kiki. Nikoliv ovšem od ohně, ale od sluníčka, které celé odpoledne pražilo 
jak divé. Kromě spálené Kiki si Petrachtace vyžádala i další oběti. Džej a Brojlík zaplatili vysokou daň. 

Bílá paní na hradě Rabštejnku si od každého uzmula jeden mléčný zub. „Jsou to hrdinové, já bych jí ten zub nedal“, 
procedil mezi všechny zuby Winetů. Další ztrátu zažili Francouzi. Po zdárném uvaření bramboračky a nácviku předtančení, byli zaskočeni 

kolem procházejícím Norskem. „Tom-Tome pohni, už musíme jít, jinak to nestihnem!“, křičela do všech světových 
stran rozrušená Hárty. V nastalé panice si nikdo nevšiml opodál stojící trojnožky a na ní zavěšeného 
kotlíku. „Tak dělejte, už i Waku mizí v lese a já nehodlám do tábora běžet“, dodala ještě vytočenější 
Hárty. Kotlík tak zůstal zcela zapomenutý. A kdyby to Tom-Tom v tábořišti nezjistil (a za 22 minut 
nedoběhl tam a zpět), tak tam leží dodnes. To, že si některé družiny osladily Petrachtaci návštěvou 

místního Coopu a stánku u koupaliště, nebudeme ani zmiňovat. Večer byl ze všech šesti světových stran zapálen slavnostní 
Táborák. „Takže dneska bude to legendární zmáčknutí?“, ptal se znalec H.Fort. Ano, Postváný Stisk měl proběhnout. Osud 
ovšem rozhodl jinak. Již během vyprávění družin o jejich zážitcích z Petrachtace, se nejprve začalo snášet pár kapek, které následně vystřídala 
průtrž mračen. Vyprávění se tedy přesunulo do Krčmy, kde ovšem Stisk proběhnout nemohl. Snad se jej dočkáme během příštího táboráku. 
Alespoň jsme si vyslechli legendu o Sestrách Tallhoferových. Jako každý rok, po tomto hororovém, leč pravdivém, příběhu, stála většina 
táborníků frontu na stroužek česneku. Ten jediný může Sestry odradit. Alespoň si to myslíme, jelikož se Sestry letos ještě neobjevily. Zatím. 

Ork byl poražen!! Invaze však stále probíhá!! 
Arianin základní výcvik byl ukončen! Ulf se neumí ovládat!!  

Ariane ukončila svůj základní výcvik velmi rychle, zřejmě díky jejím deseti letům v alternativní realitě. 
Nejen, že je schopná efektivně bojovat se zbraněmi, získala ale i mnoho užitečných vědomostí. Jak 
Ariane zjistila, každá magická nestvůra má nějakou slabinu, každé kouzlo nějaké protikouzlo a každý 
artefakt svůj vypínač. Zrovna když si chtěla cvičně zabojovat s Wellarií, vrátila se trojice Nivellen, Ulf 
a Elgur, že již vědí, kde se zlotřilý ork nachází, a tak se okamžitě celá skupinka sebrala a vydala se 
orka najít. Ork byl na kraji starého dolu na hoře Hajpýk, se svými dvěmi ošklivými sekerami, a za 

zvuku bubnování deště prováděl jakýsi rituál, během kterého se kolem jeho seker shraňovala temná magie. Hrdinové ho vyrušili právě včas, kdy chtěl 
temnou magii ze seker převést do magického symbolu. Místo toho se magie jen rozplynula a orkovi tak nezbývalo nic jiného než se skupinou bojovat. 
Nivellen chtěl orka zajmout, aby mohli zjistit proč na tomto světě je, či kolik tu má ještě svých druhů. Ork se nechtěl nechat přemoct. Informace které 
měl byly příliš důležité a chtěl si je vzít raději do hrobu. Nakonec byl ale skupinkou šesti dobrodruhů přemožen, a když už ležel na všech čtyřech a 
Nivellen měl připravená pouta, Ulf se v zápalu adrenalinu zapomněl a Orka chytil svou sekerou pod krkem silněji, než chtěl a tím ho omylem usmrtil. 
Bohužel, nemáme tedy žádné další informace o orčí invazi která stále probíhá. Orkové však přišli o jednoho ze svých vůdců, který invazi vedl. 

Nekonečný Traktor Zetor! 
Dle množství balíků to vypadá, 
jako by u nás táborníci neustále 
strádali hladem a nedostatkem 
čehokoliv. „No já si to snad 
budu brát osobně“, zhrozila se 
Láďa, když viděla tu hradbu 
balíků. To ještě netušila, že 
jeden se ji také týká. Celkem 

bylo naskladněno 25 balíků! Jelikož mnohé byli do 
dvojic, či dokonce trojic, tak Traktor Zetor 24 
běžela více než třetina tábora! Včetně celého 
vedení, které tímto velice děkuje do Stráže za 
epesní balíček. Poprvé za celé roky, co jezdí na 
tábory SpT, běžel Traktor Zetor 24, brm, brm, 
brm, také Mat. Jeho původní nadšení se ovšem 

rychle vytratilo poté, co 
zjistil, že v rodinném 
balíčku je spousta věcí 
pro Pinki a Pata, pro něj 
ovšem pouze pět 

uchošťourů. ,,Kdybych to byl býval věděl, tak bych 
sem sem nechodil“, prohodil totálně naštvaný 
(pozn. red.: byl více než naštvaný, doslova nasraný) 
Mat.  

Láska, sex a něžnosti 
Dnešní den opět přinesl nové objevy. 
Fre-dee si schovával čokoládu pro 
Pampel. Šutřík pozval Anki na bonbóny. O Šašana se snažila 
Anna. Tygr trávila celou Petrachtaci s Wakuem. Kompost jde 

údajně na ples s Králíkem. Tajný zdroj z řad Polska nám prozradil, že Čiquita 
pozval na ples Elzu, ale ta se mu vysmála do obličeje. Stejně tak to pak udělala i 
Suri. ,,Tak možná teď přijde za mnou“, liboval si náš zdroj, alias Plyš. Karma si 
tajně přeje, aby šli spolu s Bleskem po večerce do lesa na romantickou 
procházku. Ten se však třese na Plameňáka, po které pokukoval celý nácvik 
předtančení. Plameňák se, jak se zdá vůbec nebrání. To však nemůže rozdýchat 
Schinti, který Plameňákovi zakázal brát peníze z jejich společného rozpočtu. 
L’Pík stále básní o jeho milostném vztahu s Tom-Tomem. Tom-Tomovo  
vyjádření k této situaci jsme zatím neobdrželi. Kotě trávilo převážnou část 
Petrachtace u Buchty na klíně. Hrošík jen tiše závidí. Buchtovi. Zapík čeká na 
hlídce na Mayku. Ta ovšem pravděpodobně nepřijde, protože už zalezla do 
stanu číslo 3, který obývá Zejn, jehož klobouk celý den nosila.  

Čeká nás 
Zítřejší dopoledne i brzké odpoledne bude ve znamení spousty 
oddílového volna, aby mohly oddíly docvičit svá předtančení, ale najdeme 
si čas i na krátkou fuskáčovou bitvu Vězni. A v pozdním odpoledni začne 
již 23. táborový Ples, který bude určitě trvat až do brzkých ranních hodin. 

„KROMĚ SOPTÍKA, KTERÝ SE SEKL SEKEROU DO HLAVY BYLO VŠECHNO FAJN!“ (VITALINEA O PETRACHTACI) 


