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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani nabídne tvarohové, 
makové, ořechové a čokoládové 
záviny s vánočkou, bílou kávou a 
čajem. Ke svačině na výlet 
dostaneme jablko. A obědový 
balíček bude obsahovat 
obloženou housku se šunkovým 
salámem a sýrem, rohlík a chléb 
s Májkou nebo snad Maykou? 
Ke druhé svačině pak bude 
čurabelka. K večeři nás pak čeká 
vepřová roštěná s rýží. 
 

Jaké bylo počasí? 
Včera jsme měli celý den krásně 
slunečno. Sice se sem tam po 
obloze mihnul malý mráček, ale 
nebylo to nic, co by nám nějak 
ohrozilo naše plány. Předpověď 
počasí na noc dokonce vypadala 
tak slibně, že bylo táborníkům 
povoleno spaní pod širákem. 
Tak uvidíme, jestli přes noc 
nezmoknou. Když už se na 
nebohých tábornících vyřádili 
vedoucí, kteří je použili jako 
podklad na piškvorky. 
Konkrétně Bender (čtvereček), 
Bodlinka (srdíčko), Kiki 
(měsíček) , Kosa (knírek) a Haše 
(neviditelné runy).  
 

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané          78 
2. III. Francouzi          76 
3. II.   Poláci                73 
4. IV. Wydro-Germáni   69 
5. VI. Norsko              65 
6. V. Irské Fidži a Suva   61 

 

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: 
2. oddíl – Polsko 
Huliman: Tarzan 

 

Jedlík, Žužu, H.Fort, Mayka, 
ANNA, Ště-ně 

 

Včerejší prasáci: 
Naši vedoucí jsou při bodování 
pořád velmi přísní, a tak není 

divu, že se nám opět našlo 
několik prasáků. 

 

Pampel + Ptáče 
Dýno-Dýno + Kaj 

Fialka + Včelka 
Anki + Ko-tě 

Ajs-Ice + Narman 

Konečně v nemocnici! Koupaliště! 
Utopený Brojlík! Letní kino! Seřvaný domorodec! 

Anglie bez vedoucích! Spaní pod širákem! Blesk Ničitel III.!  
Jelikož se Žába v neděli celý den radovala z toho, že ještě nemusela vytáhnout paty 
z Žabakoru směr nemocnice, včera se dočkala. Zejn Žábu tolik dní neúspěšně 
otravoval s vyvrknutými kotníky, až přišel s novou taktikou a zasekl si sekyrku i 
s topůrkem do levé ruky. „Bylo tam víc krve, než z Kosy“, zhodnotila kaluž krve 
na marodce Žába. Zejn byl deportován do nemocnice, kde mu byla ruka sešita 
dvaceti pěti stehy. Byl to pro něj vskutku povedený den, který začal hned během 
ranní služby zlomeným nožem. Včera jsme také poprvé navštívili místní akvapark a coopaliště. Většina z táborníků 
se s chutí vrhla do čisté vody hasičské nádrže, další na nové workoutové hřiště a část koupěchtivých vybrakovala 

poslední nanuky, coly, ledové čaje a flašky rumu v místní sámošce. „Já ten rum budu pít jenom s colou“, 
řekl Dryft divícímu se Tom-Tomovi. Na koupališti se ovšem odehrála ještě spousta zajímavých věcí. 

Brojlík, který se neúspěšně snaží na úkor Hráška dostat do našich titulků, přišel na 
skvělou fintu. „Já se zkusím utopit, a pak o mě určitě budou psát v novinách“, a jak 
řekl tak udělal. Ovšem brouzdaliště na koupališti bylo jednoznačně proti. „On se tam 
plácá, jak ryby na suchu“, řekla Vitalinea, která vše bedlivě sledovala. „Ale jestli chceš, 
tak tě do těch novin dáme“, řekla nadšenému Brojlíkovi. Své povinnosti vedoucího se 
řádně chopila Kosa. Ukázalo se totiž, že s tím jak moc máme dětí si nikdo nepamatuje, 
jak se všechny jmenují, či jak vypadají. Po táborníkovi, který se chystal skočit do koupaliště zakřičela, že do 
brouzdaliště se neskáče, ale chodí po schodech. Na otázku: „Jakou máš přezdívku?“, nebohý hoch odpověděl, že se 

jmenuje Ondra, je tu na prázdninách u babičky a žádnou přezdívku nemá. Ani to ovšem Kosu neobměkčilo, a tak 
musel chudák Ondra jít taky po schodech. Během nacvičování tábornických dovedností, se ukázalo, že Anglie 
nepotřebuje nejenom svoje vedoucí, ale i jakékoliv jiné. Ukázalo se to zejména během práce s buzolou. Původní 
školitel Jezdec byl po dvaceti pěti sekundách vyhozen Adél až na Konec vesmíru. Adél se chopila uvolněného 

stolce a celou Anglii naučila nejenom práci pro začátečníky, ale i 
pokročilé. Večerní opékání topinek narušil, jako již tradičně, táborový 
ničitel Blesk. Nerozsedl závoru ani lavičku, nýbrž tentokrát nepochopil 
pokyn transportovat nátěrku na topinky z kuchyně k ohništi a 
transportoval ji přímo do táborového Kompostu. Následně se bránil slovy: „Za to může 
Labuš, protože říkal, že ty malí to neunesou a dal to mně“. Jaká byla kvalita nátěrky si jistě 
můžete sami domyslet. Večer díky přízni počasí jsme mohli uskutečnit letošní první Letní 

kino, při kterém táborníci zhlédli nepřístupná videa. Tedy ta, která jste doposud mohli sledovat pouze vy. Po skončení Letního kina se 
hrst odvážných táborníků odhodlala k prvnímu spaní pod širákem. Snad nám vydrží v suchu celou noc.  

Hrdinové stále v zajetí!! Utečou nebo ne? 
Nařízení č. 3599 až 3605! Argh-Ataarovo vykořisťování! 

Už 3 roky nám vládne Velký Vůdce Komodorus, za bouře zrozený, strážce severu, král všeho lidu, 
bůh všech elfů, přítel všech orků, taťka draků, lamač okovů, náš spasitel a zachránce. Nivellen, 
Wellaria, Noana Kers a Ulf syn Olfův ještě pracují v orčím dole, do kterého byli před lety 

odsouzeni. Ráno se k nim však dostala Arianne, která Nivellenovi propašovala zbraň s tím, že až příští večer zapálí 
velký oheň na jihu, bude to signál pro to, aby se skupinka osvobodila a vydala na útěk. Dnes odpoledne vystoupili před lid, jak je tomu již 

každý den, ministři míru, blaha a pravdy a vyhlásili nová nařízení, za dnešek jich bylo 8. Dohromady jich je ke 
dnešnímu dni platných 3605. A všechny existují za účelem ochrany a blaha lidu. Zní to jako hodně pravidel, ale jen 
pod Velkým Vůdcem Komodorem máme možnost dělat všechno to, co není zakázané. Argh-Ataar (ork, který 
ovládá Komodorovu mysl) rozzuřený vešel do trůnní místnosti, aby Komodorovi vynadal, že jeho vláda organizuje 
nějaké plesy a olympiády, jedná se přece o ohromné plýtvání prostředky. Před Komodora se však postavil ministr 
blaha Anadaj, který Argh-Ataarovi vysvětlil, že suroviny, které se na ples využily, byly přebytečné a šlo převážně o 

prošlé suroviny a těžební odpad. Ork byl ale rozzuřen kvůli nedostatku zlata, což není žádný odpad. Anadaj obratem hodil veškerou vinu na 
ministra míru Myroka, který prý nejen že špatně vybírá daně, ale také zlato rozkrádá. Komodorus Myrokovi vynadal a poslal ho bez možnosti 
se obhájit pro armádu a vybrat kolik zlata jen může. Ministr míru se tedy vydal vybrat další daně, i přesto, že tento měsíc už vybíral 2x. 

Betty přejeden Ržízkem! 
Po mnoha letech triumfů 
přišel o svoji nadvládu 
v pojídání opečených topinek 
Betty. Sice snědl tolik topinek 
jako celé IFS dohromady, ale 
ani to mu letos nestačilo na 

vítězství. Do topinek se s ještě větší vervou 
zakousl Ržízek, který 
spořádal šestnáct 
krajíců, tedy více než 
polovinu bochníku. 
Betty se musel 
s patnácti topinkami 
spokojit s druhým místem, které jen těsně uhájil 

před Zvýřetem, 
jemuž se patka 

chleba 
započítávala jen 
za půl bodu. 
Celkem jsme 
během opékání 

snědli sedmnáct bochníků chleba. 

Láska, sex a něžnosti 
Dvojice Blesk a Schinti se vsadila, že pokud Blesk začne 
chodit s Pampel, Schinti sbalí Ptáče. Kdo sázku nakonec 
vyhraje, se snad brzy dozvíme. Ko-tě si hned po probuzení 
vlezlo na klín Buchtovi. Jako každý ráno. Kaj prohlásil, že 
obejme Pinki pozadí, pokaždé když ji uvidí. Své slovo zatím 
drží, tedy nejenom slovo. Jako první na koupališti skočili do vody H.Fort a Adél a 
celých sedm sekund spolu vydrželi pod vodou. „Příště určitě vydržím dýl“, 
sliboval po vynoření H.Fort. Odbočku do místního Coopu absolvoval Francouz 
Dryft společně s oddílem Norska. Údajně proto, aby se mohl věnovat Vitaci-týně. 
„Ale to tam radši nepiš, protože je to tajný“, řekli naši tajní informátoři W+F. 
Brojlík (dnes již podruhé v novinách) strávil veškeré procvičování tábornických 
dovedností vedle Ty-gra. Mauglee skoro 3 hodiny prosila dnešního hulimana 
Mata, aby mohla mít hlídku s Jedlíkem. To ovšem nevěděla, že huliman na noc je 
Sedma, která jí to s radostí během několika vteřin povolila, a poté nám to hned 
běžela nahlásit. Na spaní pod širákem se Zapík snažil nenápadně proplížit k Béďe 
před stan, což mu ovšem bylo okamžitě zatrhnuto naší pohotovou hlídkou. 

Čeká nás 
Ráno se vydáme na tradičně úterní celodenní výlet. Covidová situace 
bohužel vylučuje Slatiňany, Chrudim nebo podobnou civilizaci. Vyrazíme 
tedy na Báru, Kočičí hrádek, Chlum, kde si zahrajeme i nějakou etapovku. 
Výlet zakončíme u paní Kabelkové v Rabštejnském akvaparku. 

„UŽ JEN POSLEDNÍ TŘÍSKU A PAK TOHO NECHÁM!“ (ZEJN ŠTÍPAJÍCÍ DŘÍVÍ (A VLASTNÍ RUKU) DO SPRCHY) 


