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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani nabídne kornflejky 
s mlékem, chlebík se sýrem a 
čajíčkem. Během dopolední 

svačiny nás osvěží 
meloun. K obědu 
nás čeká Wydrův 
šleh. Můžete si 
tipnout, co za 
jídlo se skrývá 

pod tímto tajemným názvem. 
K odpolední svačině ochutnáme 
skvělý domácí perník. A 
k následné večeři bude Baby 
guláš. Ten bude ozvláštněn 
speciální barvou, kterou si 
můžete domyslet.   
 

Jaké bylo počasí? 
Opět sluníčko! Vypadá to, jako 
by se nám to počasí chtělo 
vysmívat. Čím více se blížíme ke 
konci tábora, tím lepší a teplejší 
počasí máme. Ale nemůžeme a 
ani si nechceme stěžovat. Přece 
jenom je to lepší, než aby nám 
posledních pár společných dní 
propršelo. Možná to bude 
vypadat jako, že se stále 
opakujeme, ale i dnes jsme 
dovolili táborníkům, aby si vzali 
své spacáky a karimatky a ustlali 
si před stany. A pokud měli 
alespoň trochu štěstí, mohli 
(stejně jako někteří vedoucí) 
těsně před usnutím zahlédnout 
padající Perseidy.  
 

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané          107 
2. III. Francouzi           98 
3. II.   Poláci                 95 
4. IV. Wydro-Germáni    89 
5. VI. Norsko               86 
6. V. Irské Fidži a Suva   79 
 

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: Pat 

Tatra, Koseek, La Syčka, 
Dýno-Dýno, Fre-dee, Brojlík 

 

Včerejší prasáci: 
Jsou stále mezi námi. 
 

Pampel + Ptáče 
Kaj + Dýno-Dýno 
Kompost + Kentus 

L’Pík 
Šutřík + Máta 

 

Superprasáci: 
 H. Fort  
Čiquita 

Nekonečný stisk! Válečné šílenství! 
Vypíchnuté oko! A druhé! Fuskomety došly!  

Anglie drtí ostatní! Brutální nástupy! Šikanovaní prasáci! 
Po týdenním odkladu jsme se konečně dočkali. Posvátný stisk proběhl! Sice s velkým zpožděním a 
probíhající triskoškou od sousedního Slimoušova tábora. Obrovský oheň vzplál a jen díky 
předcházejícím dešťům nechytil celý les za potokem. Přes veškeré překážky a neuvěřitelný počet 
účastníků se podařilo po třinácti minutách a dvaceti pěti sekundách dostat stisk zpět na počáteční 
místo. Doufejme, že každému se splní jeho tajné přání. Na ranním nástupu se objevilo velké množství 
prasáků z řad nučických dětí. Tradiční nakopnutí do pozadí bylo tentokráte Komárem vykonáno 

doslova s rozeběhem. „Když táta Komárovi říkal, že mě může klidně zmlátit, tak jsem nevěřil, že k tomu opravdu dojde!“, 
nevěřícně hladil zasažené místo H.Fort. Kromě něj došlo i na Dryfta, Šašana, Jedlíka, Snejka a pochopitelně i na Zejna. Prostě nučická 
kalvárie. Kromě šikanovaných prasáků se nám v posledním týdnu zpřísnily všechny nástupy. Na tradiční počítání do třinácti se sice 
většina táborníků dokáže seřadit, ale někteří na to stále kašlou. „Ona je Mayka fakt líná si popoběhnout a radši 

si dá těch deset dřepů“, sdělovala nám vysmátá Endi. „Já jsem si slavnostně 
odpřísáhla, že na ten nástup nikdy nepoběžím a třeba budu mít z těch dřepů lepší 
zadek“, reagovala dřepující Mayka. Válečné šílenství! Toto spojení už mnoho let 
evokuje mnoho emocí, potu, krve a slz. A také polní kuchyni a oběd v lesních podmínkách na Maništi. Sice 
se jednalo spíše o parodii na Válečné šílenství (jelikož probíhalo pouze odpoledne a za 
výrazně pozměněných pravidel), ale i tak jsme se dočkali celé řady úrazů a dokonce jednoho 

vypíchnutého oka. A později i druhého. Ště-ně vpadlo do rány bojující Bédě, která ač mrtvá pobíhala stále 
s neutuchajícím zápalem. Jakožto mrtvola se vracela na oživovadlo se zdviženou rukou a z ní trčícím 
loktem. No a právě toho si Ště-ně nevšimla. Radovala se, že ji Béďa nemůže vybít a loktu v úrovni 
pravého oka si vůbec nevšimla. A pak to přišlo! Náraz, tupý úder, tržná rána na čtyři stehy a vypadnuté oko. Oko i Ště-
ně byli následně deportováni na marodku, kde se Žába o všechno postarala. „Šel jsem se podívat na to krvácející oko, 
ale zjistil jsem, že to oko furt má a pod okem jenom malou modřinu“, pravil zklamaný Hrášek, který dokonce opustil 
svoji družinu v nejlítějším boji, aby kutálející se oko mohl spatřit. Nespatřil. A to ani na 
druhý pokus. Také Koseekovo oko, které bylo zasaženo tajemnou nemocí, se v průběhu 

dne zázračně uzdravilo. Krvechtivý táborníci si tedy budou muset ještě chvíli počkat. Ač bylo Válečné 
šílenství dosti krátké, prohloubilo nedostatek zásob fuskometů. Táborníci, kteří odcházejí na hru se 

zásobou dvou fuskometů, se nám vraceli do tábora s prázdnou náručí. „To mi jako 
chceš říct, že ten les ty fuskáče žere?!“, téměř křičel na vracejícího se Dryfta Tom-Tom. 
Nejenom v této modifikované hře se prokázala letošní převaha Anglie. I díky mnohým kolaborantům z řad 
Germánu (o nichž jsme psali ve včerejším výtisku) se Anglii daří neustále navyšovat náskok nad ostatními. Uvidíme, 
zda se dočkáme rekordního náskoku vítězného týmu, nebo naopak rekordního zaváhání.  

Ministr Míru Mrtev! Ministr Pravdy Mrtev! 
Komodorus zajat! Dvě mouchy jednou ranou!?! 

Jak Ministr Pravdy včera slíbil Ministru Míru, opravdu si s ním šel to lhaní vyřídit. Když Myrok šel s 
pár svými vojáky vybrat daně do vedlejší vesnice, doběhl je Elgur. Stále rozzuřen, že jeho, Ministra 
Pravdy, obvinil Myrok z lhaní, rozhodl se ho zabít i s jeho vojáky. Samozřejmě byl tento jeho nápad 

následován výsměchem, zdali umí počítat, smích však utichl. Když se Elgur napil jednoho ze svých lektvarů a vyběhl 
směrem k nim bleskovou rychlostí. Jakoby téměř Myrok se svými vojáky byli zpomaleni, Elgur prakticky mezi nimi 
protancoval a zanechal za sebou jen jejich těla, včetně Myroka, který sotva stihl tasit meč. Tuto, pro Nový řád, smutnou 
novinu oznamoval na náměstí Velký Vůdce Komodorus, který byl i se svými strážemi napaden hrdiny Řádu Stříbrné Ruky. Ke Komodorovým 
třem strážným se však přidal i obrovský ork B'Lyaat a započala řežba, do které se po orkově smrti přidal i Elgur, který byl nakonec ironicky 
poražen Arianne, které před lety zachránil život. Už zbýval jen Komodorus, který byl rychle svázán Wellarií a začala diskuze, zdali ho nechat 
naživu, vzhledem k tomu, že koruna ovládající jeho mysl nejde sundat. Arianne si naštěstí vzpomněla na jednu z knih, které musela číst během 
svého výcviku, ve které se psalo o podobných artefaktech a jak jeho moc lze zrušit zabitím toho, kdo mysl ovládá. Zároveň, v jiné knize se 
psalo o portálech z jiných světů - portály jsou magické mosty vedoucí mezi světy či dimenzemi, a jsou vázány k duši toho, kdo portál stvořil, a 
všem kdo pomocí jeho moci portálem prošli. Tudíž když hrdinové porazí orka Argh-Ataara, nejen, že se Komodorovi navrátí jeho mysl, ale 
zároveň z tohoto světa zmizí všichni orkové a Asgaroth bude opět patřit jeho původním obyvatelům. Naštěstí pro všechny, Ministr Blaha 
Anadaj ví naprosto přesně jak se tajnými chodbami v paláci dostat až do komnat Náčelníka všech orků, Argh-Ataara. 

Konec se blíží! Je to děs! 
Konec tábora je v sobotu 14.8.2021 
v 9:00. Prosíme všechny rodiče, kteří by 
přijeli výrazně dříve, aby jeli do tábora 
opatrně, protože budeme vypravovat 
pěšky po příjezdové cestě táborníky, kteří 

jedou 
busem. 

Dále 
prosíme 
všechny, 
kteří by 

měli 
nějaké 
změny 
oproti 

přihlášce, aby upřesnili odjezd dětí na: 
perejane@sptlomnice.cz. Doufáme, že 
autobus nenabere během cesty příliš 
velké zpoždění, ale i tak Vás prosíme o 
trpělivost. 

Láska, sex a něžnosti 
Ve vztahu Pampel a Bleska se objevila první krize. Vše začala Pampel, 
která se během poledního klidu usadila na klín Zejnovi. Bohužel zrovna 
v okamžiku, kdy kolem jejího stanu procházel Blesk. Na oplátku se jí 
Blesk vysmál v okamžiku, kdy se Pampel totálně rozsekala během Válečného Šílenství. 
Korunu tomu nasadila Včelka, která Bleskovi olízla ucho. Levé. Nebo pravé. Když se 
o tomto bizáru dozvěděl Schinti, okamžitě oznámil, že vyhrál sázku proti Bleskovi a 
už nemusí chodit s Ptáčetem. Včelka je pěkná přelétavka, protože ji naši informátoři 
W+F viděli krátce před večeří sedět Kompostovi na klíně. Endi pak na klíně seděla 
Pinki. Mezi Maykou a Zejnem to i přes polední aférku s Pampel vypadá celkem 
pohádkově. Tedy alespoň když jsme se na to Mayky zeptali, tak se jen usmála a celá 
zrůžověla. „Mayka chce Zejna, tak to bylo, je a bude“, ujistila nás Mayky velká 
kamarádka a spolubydlící Endi, která si pak dělá zálusk na Zapíka. Přestože Notka 
před třemi lety poslala na Plese Snejka do háje, se Snejk nevzdává a vypadá to, že by 
ledy mohly brzy povolit. Tak snad to do konce tábora stihnou. 

Čeká nás 
Ráno si zaběháme, abychom pomohli s přípravou oběda při bramboriádě a 
rozeběhneme se na rozstřel, kde budou táborníci zápolit v tábornických 
dovednostech, které se celý tábor poctivě učí. Ve volných chvílích dohrajeme 
CeloTáborovouVečerníHru - stavění vesnice. Odpoledne bude tradiční dražba, které 
se mohou táborníci vyhnout odchodem na koupaliště a večer před závěrečnou 
triskoškou proběhne očekávané finální vyhodnocení. 

„PINKI JE FAKT CUTE (ČTI KJŮT)! TO JE ASI POPRVÉ CO JSEM TOHLE SLOVO POUŽIL“ (ZAP-ZAPÍK) 
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