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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani nabídne makové, 
ořechové, čokoládové a 
tvarohové záviny, vánočku, 
kakao a Hot tea z večerního Ice 
tea. K dopolední svačině budou 
jablka, která přivezli 
ANNYrodiče. K obědu nás čeká 
dýňová polévka s krutony, 
pečdné kuřátko s bramborem a 
okurkový salát. K odpolední 
svačině budou rohlíky 
s pomazánkovým máslem. A 
k večeři těstovinový salát se 
šunkou a čerstvou zeleninou, 
mimo jiné rajčátky z Jedlíkovic a 
Lyškovic zahrádky. Kuchyně 
děkuje za všechny pochutiny. 
K druhé večeři budou chleby 
s paštikou, zapečené těstoviny, 
segedínský guláš a další… 
 

Jaké bylo počasí? 
Nečekaně vedro! V kuchyni byl 
takový hic, že i pavouci a 
mouchy se chodili pravidelně 
větrat ven. Jestli nám to vydrží i 
do dalších hodin, nikdo neví. Ale 
předpověď nám slibuje noční 
průtrž mračen a bouřku. Ke 
konci Triskošky se již v okolí 
blýská a zvedá se vítr (23:01). 
Tak bouřka již probíhá a leje 
jako z konve (23:37). Spaní 
venku se letos táborníci možná 
nedočkají a tak mohou tiše 
závidět například duu Veška, 
které spí venku každou noc! 

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané          67 
2. III. Francouzi          64 
3. II.   Poláci                63 
4. IV. Wydro-Germáni   58 
5. V. Irské Fidži a Suva   56 
6. VI. Norsko              54 

 

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: 
6. oddíl – Norsko 

Huliman: Well 
 

Béďa, Plyš, Blesk, Ptáče, 
Hořtice, Ajs-Ice 

 

Včerejší prasáci: 
Prohlídky stanů jsou důkladné a 

přináší další pravácké stany.  
 

H.Fort + Šašan 
Kompost + Ken-tus 

23. Ples slovutného SpT zrušen! 
Slunce a mravenci! Norský supertriumf! 112! 

Štěrk drží! Jedeme na 200 %! Konečně všichni! Grupáč ve sprše! 
Přestože nám Slavnostní Táborák zcela zhatilo počasí, tak včera jsme se nedali. 
Plánovaný 23. Ples slovutného SpT proběhl se vší parádou. Stejně, jako v loňském 
roce, jsme sice byli vlivem coronaviru donuceni zůstat v tábořišti, ale Ples proběhl dle 
veškerých náležitostí. Slavnostnímu zahájení dominovaly vystřelené konfety, které se 
staly zdrojem zábavy nejmenších táborníků na několik hodin. Možná dokonce dní, ale 

to se teprve uvidí. Jako každý rok jsme viděli úchvatná předtančení všech družin. Brzy budou k dispozici i pro vás rodiče a 
přátele SpT. Máte se na co těšit! Zejména na Norsko. Jejich taneční ztvárnění pověsti o Sestrách Tallhoferových mělo takový 

úspěch, že si táborníci vynutili dvoje zopakování. „Já jsem až 
podluhé pochopil, že to byly slepice, ale i tak to bylo supel“, 
chválil norské tanečníky Hrášek. Včera jsme se konečně dočkali! 
Nejprve nás celý den svými paprsky zahřívalo slunce Slunce. 
Díky tomu i ti nejméně otužilý táborníci po mnoha dnech odložili dlouhé nohávy a rukávy. Také 

jsme se včera dočkali posledního táborového člena. Po příjezdu druhého zásobovače Michala nás je rovných 112! I přesto se 
pro něj našla volná postel. „A já se tak těšila, že skončí u mě ve stanu“, smutnila náruživá L’Pík. Večer nás poprvé navštívili 

okřídlení mravenci, kteří již z dálky slyšeli probíhající Ples a rozhodli 
se zapařit si s táborníky v chatce č. 4. S jejich tanečním nadšením 
ovšem nesouhlasil Michal a rozhodl se je bioliticky vyprovodit 
z chatky do lesa. Před Plesem je vždy největší zájem o místa ve sprše. 

Abychom předešli různým potyčkám a krvavým střetům, rozhodli jsme se nahnat do sprchy 
hromadně každý oddíl. Některé se hrnuly nadšeně, jiní byli dovlečeni a umyti násilím. „To bys Komáre nevěřil, co jsem tam 
všechno viděl!“, tiše šeptal červenající se H.Fort. Tanečnímu parketu (štěrku vprostředku tábořiště) neuškodila ani čtvrteční 
průtrž mračen a jen pamětníci vzpomínají na to, jak v době předštěrkové každý deštík proměnil tábořiště v obří baheniště. 

Nejenom táborníci a vedoucí makají každý den naplno. Rekordmankou je naše táborová tiskárna! Ta již od 
prvního dne hlásí 0 % toneru. Jelikož ji po těch letech známe, tak na neustálé varování o 
nákup nového nedbáme. Tak to zkouší tiskárna jinou cestou. Ve středu hlásila, že náplň je 
spotřebována ze 157 % a ve čtvrtek dokonce ze 191 %! Kdo vydrží déle, uvidíme. Plány 
jsou plány, ale počasí je „na hovno“. Již okolo jedenácté se začalo blýskat a Mat plánoval 

poslední dvě písničky a tradiční Sloupeček. Nevyšlo ani jedno. Najednou se nashromážděná mračna protrhla a 
tábor byl zaplaven proudy vody. „A chčije a chčije“, vzpomněl si na dědu Komárka Jedlík. Ples byl stejně jako 
Slavnostní Táborák předčasně ukončen…Sloupeček si nakonec zatančili alespoň vedoucí společně s hlídkou.  

Nový režim nastolen! Radujme se! Nebo Ne? 
Komodorus prohlášen vůdcem celého Asgarothu! Je to BŮH! 

Ráno hrdinové dorazili nahlásit Lordu Komandérovi Nejvyššímu Paladinovi Komodorovi, 
že se zdařilo orka z hory Hajpík porazit. V tom však vstoupil ze zadních dveří hradu přímo 
za Komodorem ork další. Než se hrdinové vzpamatovali co tam dělá a co se děje, nasadil 
Komodorovi železnou trnitou korunu. Nivellen tasil meč, že Orka zajme, ale Komodorus 
prohlásil, že tento Ork, jménem Argh-Ataar, je jeho dávný přítel a hrdiny vyhnal ven. Jsou 

prý na Argh-Ataara nepříjemní. Argh-Ataar pak vysvětlil Komodorovi, že nasazením koruny ho teď ovládá, a 
Komodorus bude dělat přesně to, co mu řekne. Komodorus pak rozpustil Řád stříbrné ruky a prohlásil se velkým 
vůdcem celého Asgarothu a nastolil nový režim. Nivellen se skupinkou jej šli konfrontovat, on však nejdřív Arianne vyhnal ven, že tady nemá 
co dělat a nikdy jí do řádu nepřijal, a pak představil svou novou vládu – Ministra Blaha Anadaye, Ministra Míru Miroshe a Ministra Pravdy 
Elgura (Ano, Elgur hrdiny řádu zradil a nyní se podílí na orčí diktatuře. Dobrovolně.), když se Nivellen konečně ohradil proti tomu co 
Komodorus dělá, hrdinové byli odvedeni do vězeňského tábora na těžbu vzácných a jiných surovin pro orčí potřeby. 

Nekalá konkurence! 
Dvě nečekané události zvrátily 
stravovací návyky táborníků. 
Nejprve tunelářská skupina pod 
vedením Čiquity vykoupila celou 
bednu lízátek z táborového 
bufetu a začala je prodávat o 10 TDA dráž. Na 
tento černý trh jsne ovšem zareagovali tím, že jsme 
do bufetu dodali další krabici lízátek. „To teď budu 

lízat dvě lízátka každý den až do 
konce roku“, durdil se šmelinář 
Čiquita. Další konkurenční stánek 
si před Plesem otevřeli Horal a 
Kiki. Hned vedle výdejního 

okénka s hot-dogy a Wydro-colou si postavili 
koktejlový bar a táborníkům nabízeli speciality jako 
zelený žabí hlen, modrou haši a rudý krvesaj. 
„Příště by jim to měl někdo zakázat, protože tolik 
balíků coly budeme do táborníků lejt celý příští 
týden“, podrážděně reagoval na konkurenci Labuš. 
Další, tentokráte milou, konkurencí se pak ukázali 
být samotní rodiče. I v dobách zakázaných návštěv 
se jim daří na tábor propašovat rozličný 
kontraband. Děkujeme tak za veškeré nanuky, 
jablka, rajčata, melouny, okurky, placky a další 
zelené. Ještě jednou moc všem děkujeme! 

Láska, sex a něžnosti 
Ples, ač nedokončený, opět zamíchal 
tábornickými páry. Zejn opustil Mayku 
a k Pampel si přibral do trojky Ptáče. 
Mayka ovšem dlouho sama nezůstala a 
vrhla se do náruče rozradostněného 

Schintiho. Winetů všechny ploužáky odploužil s Myky, 
přestože původně pozval na Ples Kiki. Ta většinu Plesu 
obskakovala Jezdce. Kecalovi se konečně podařilo ukecat Ajs-
Ici, která tři a půl hodiny odolávala jeho tokání na 
pingpongovém stolu. V okamžiku kdy už Kecalovým návrhům podlehla, začalo 
pršet. “Z toho bych se teda pokecal“, bědoval si zmoklý Kecal, doprovázející 
Ajs-Ici do stanu. Fre-dee se rozhodl dostat do novin na úkor svého mediálně 
slavnějšího bratra Hráška a kroužil po parketu jako divý. „Já chci taky do 
novin“, vykřikoval na celé kolo a dál trsal s Kotětem. Notka se nejprve tanci 
vyhýbala, ale Snejkovu vábení nakonec podlehla. Stejně tak Béďa a Tschee-
Tscha velkému Zvýřecímu objetí. Hrošík, ANNA a Lemík utvořily pařící 
kvintet s Brojlíkem a Ban-ánem. Uvidíme jak dlouho nám tyto páry vydrží. 

Čeká nás 
Dnešní dopoledne proběhne jubilejní 
24. Olympiáda SpT. Nejprve budou 
soutěžit v tradičních olympijských disciplínách jednotlivci. Například v házení 
Lyškou s šiškou, rychlostřelbě, sloní kopané či v blitípití. Odpoledne bude 
následovat olympiáda celých družin. A tajuplný rozkaz 66. Pokud nám to 
počasí dovolí proběhne i noční hra.  

„KONKURENCI POCHYTAT A ZAVŘÍT!“ (LABUŠ O KONKURENČNÍM BAROVÉM PULTÍKU) 


