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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
k poslední snídani rozdá vše, co 
tu po nás zbylo. A co 
nedokážeme sníst, nám rozdá 
domů. Na obídek už bude každý 
u sebe doma, takže by se to dalo 
nazvat takzvaným domácím 
překvapením. Odpoledne už 
bude mít krčma nové 
osazenstvo, kuchaře i jídelníček, 
tak jim také přejeme dobré chuti 
a uvidíme se za rok. 

 

Jaké bylo počasí? 
Vedro, pařák a smažák! Jinak už 
se to ani říct nedá. Poslední 
táborový den jsme tu byli jako 
hranolky ve friťáku. Přestože se 
ve stanech táborníků pomalu 
nedalo ani dýchat (jak nám 
potvrdila i Lyška, která musela 
uprostřed toho největšího 
pařáku jít spravovat stan č. 21), 
možnost výletu na koupák 
využila jen poměrně malá 
skupina táborníků. Mohla za to 
hlavně naše velká táborová 
dražba, jež svou rozmanitostí 
přilákala spoustu mladých kupců. 
Teplo a sluníčko nám vydrželo i 
na Slavnostní večerní nástup, 
Závěrečnou triskotéku a 
poslední spaní pod širákem. Na 
dnešní finální balení nám 
předpověď hlásí jasno bez 
mráčků a i čtvrtý turnus, který 
nás vystřídá, bude mít nádherné 
počasí přímo od začátku. 
 

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané        141 
2. III. Francouzi          132 
3. II.   Poláci               130 
4. IV. Wydro-Germáni  119 
5. VI. Norsko             104 
6. V. Irské Fidži a Suva   96 
 

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: 
7. oddíl – vedení 

Huliman: Komár :-) 

 

Včerejší prasáci: 
 

Sice byli, ale nyní je již čas pro ty 
největší. 

 

L´Pík + Dýno-dýno 

English Victory! Poslední nemocnice! 
Sprosťák Čiquita! MegaDražba! LaSyčka ničitel! 

Tatra přebírá kuchyň! Podpisová poezie! Poslední Triskoška! 
Je to tady! Po roční odmlce se vrací na trůn Agličané! Přestože měli trošku pomalejší rozjezdy, tak již před polovinou tábora 
se dostali na první místo a náskok jen neustále zvyšovali! Nakonec před druhou Francií měli náskok téměř 
10 bodů. Ale to bylo až na úplný závěr. Dopoledne proběhla závěrečná, nejvíce bodově hodnocená etapa 
– tradiční Rozstřel. Zde sice k velkému podivu všech Anglie nevyhrála, ale vítězné Polsko již na více, než 
potvrzení 3. místa nemělo. Tradiční raut posledního dne vystřídalo jídlo nové: Wydrův šleh. Hádali jste, že 
to budou jahody se šlehačkou nebo co zbylo v kuchyni nebo polední půst doprovázený výpraskem. Samá 
voda. Wydrovo nejoblíbenější jídlo přece byl bramborový salátek a colenka. Doprovázený variací 
vepřových a kuřecích řízků a pro zájemce kaší. Salát lepkový, bezlepkový, bezsalámový, bezzeleninový. 

Wydra by kroutil hlavou. To bylo ale až po polévce, která byla doprovázena velkou burzou písmenek. Hlavní postavou byl 
Čiquita, který nabízel mnoho Tallhoferových dolárů za vybraná písmenka. Nejprve hledal P, následně R, sám našel D i E a za 
poslední L dal dokonce 100 TDA. „A proč chceš zrovna tato písmenka?“, ptal se Hrášek, který se už „R“ naučil říkat a na polévkové lžíci 
přečetl celé slovo. To už v kuchyni pomalu přebírala vládu Tatra. Služba se jí natolik zalíbila, že Láďovi sebrala zástěru a doslova ji z kuchyně 
vyhnala. „To jsou tedy pořádky! Host vyhání vrchního!“, podivoval se nad změnou taktéž vyhozený Labuš. Tatra měla k dispozici ještě silnou 
pomocnici. La Syčka se do práce vrhla s velkou vervou a po ní přišla potopa. Nejprve Labušovi vyrazila mobil z ruky (mobil kaput), aby 
následně zlomila nůž, který je také kaput. „To vypadá, že se Blesk převtělil do cizího těla“, zadumal nad novou ničitelkou Kompost. Celý den 
mezi vedoucími probíhala tradiční podpisová akce. Každý vedoucí podepsal celkem 113 společných fotografií a mnozí z nich k tomu přidali i 
zajímavou průpovídku. No uvidíte sami, až se na fotografie dnes podíváte. Odpoledne proběhla nekonečná dražba, která se pod vedením 
Tom-Toma změnila na zajímavou One man show. Také dnes uvidíte kolik plyšáků, kinder postaviček, gumiček nebo dinosaurů si táborníci 
přivezou. Nemáte zač!  A už nastává onen slavnostní okamžik. Nejprve nejlepší táborníci z každých družin (Béďa, Čiquita, Králíka, Pinki, 
Miš, Narman) naposledy stáhli vlajku. Následně byli ohodnoceni největší prasáci, tedy Dýno-Dýno a L’Pík, kterým záhadným způsobem 
přistálo obvyklé vejce na kebuli. „Prasáci, prasáci“, znělo hromadně na nástupišti. O nejlépe uklizeném stanu nebylo pochyb už od prvního 
dne. Adél a Mauglee byly jednoznačnými vítězkami, pouze jeden den se Verce podařilo nalézt špatně vyrovnaný štěrk pod 
podlážkou, tedy jim chyběl jeden bod do maximálního možného zisku bodů. Je zajímavé, že jedna rodina bude mít doma 

zároveň nejlepší i nejhorší stan. Následovalo poděkování zdravotnici, technickému sektoru, kuchyni, 
programákům a hlavnímu vedoucímu. Napětí už vrcholilo, když se postupně vyhlašovaly jednotlivé 
družiny. Po loňském vítězství Wydro-Germánů se letos jako poslední vyřklo jméno Anglie. „Anglie, 
Anglie, všechny vás dobije! Vivat Lord Komandér Nejvyšší Paladin Komodorus“, znělo dlouhé 
minuty do okolních lesů.  Následovala jako vždy velmi oblíbená a očekávaná diskotéka. 
Prodlužovala se celkem čtyřikrát a končila až před druhou hodinou ranní. Určitě vám v autě usnou. My také. Těsně 

před finální uzávěrkou jsme ještě museli měnit hlavní nadpis. Vitaci-Týna na štěrku trsala tak zarputile, až se jí předváděný vozembouch 
povedl. Následkem pádu se palec pravé ruky dostal do zcela nepřirozené polohy a Vitaci-Týna byla transportována vrtulníkem do chrudimské 
nemocnice. Tam se zjistilo, že je palec pouze naražen a po zaplacení regulačního poplatku nedostala Vitaci-Týna na palec ani obvaz.  

Argh-Ataar Poražen!! Řád Stříbrné ruky obnoven! 
Portálová dálnice!? Členové SpT zpět na Zemi!!!  

Ráno se hrdinové vydali do paláce hlavního města, kde na ně Argh-Ataar, čekal s překvapením – se svázaným Komodorem, 
kterého hrdinové o několik okamžiků dříve schovali do sklepení. Argh-Ataar, se smál hrdinům, že se mu naservírovali na 
porážku. Odhodil svoji hůl, kterou běžně potřeboval k chůzi a zakouzlil mocné zaklínadlo a ve stejný moment Wellaria 
s Noanou přišli o vlastní vůli a začaly bojovat proti sobě. Ulf, již rozzuřen, se rozeběhl s mocným nápřahem, aby orka co 
nejrychleji usmrtil. Ten, rychlostí mladíka, kterým kdysi býval, útoku uhnul, zařval magickou formuli a Ulfa jediným úderem 

pěsti usmrtil. Arianne pochopila, že vždy může ovládat mysl jen dvou hrdinů. Nivellen, který zrovna s Argh-Ataarem bojoval, byl relativně 
rychle přemožen, a když už se ork chystal Nivellena dorazit jeho vlastním mečem, Noana zakročila a orka zabodla svým krátkým mečem. Ork 
přišel o veškerou koncentraci a nadvládu nad hrdiny a během chvíle útoky všech hrdinů zabit. Komodorus se probral po své tříleté noční můře 
a byl odveden k felčarovi, který se o něj postaral. Komodorus tak mohl večer poděkovat svým věrným, kteří zachránili nejen jeho, ale i celý 
Asgaroth. Členové SpT byli odměněmi a následně transportováni magickou portálovou dálnicí do Rabštejnské Lhoty. 

Konec je tady! Hrůza! 
Konec tábora je dnes! Tedy 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 
V dnešní rubrice lásky, sexu a něžností se 
musíme zmínit o tolika párech, že si ani 
nejsme jisti, jestli to budou všichni. 
Jelikož je už konec tábora, všichni se 
nám tu objímají a tulí, aby si trochu té společné lásky dovezli 
domů. To ovšem komplikuje práci naší tajné zpravodajské dvojici 

W+F, kteří pak nemohou poznat, které objetí je čistě platonické a které znamená něco víc. 
Ovšem z toho co jsme zahlédli, se to u nás střídalo jak na kolotoči. Včelka protančila ne 
jednu, ale rovnou dvě sady ploužáků v náručí Dýna-Dýna a kousek opodál byla její sestra 
Fialka, kterou se odvážil vyzvat na taneční parket Šašan. Neradi to přiznáváme, ale vypadá 
to, že jsme se ve včerejším vydání malinko spletli. Snejk očividně nemá o Notku tak velký 
zájem, jak to zprvu vypadalo, protože byl večer spatřen během nejednoho tance v blízkosti 
Žalky. Notce to ovšem ani zdaleka nevadí. Jen namátkou zmíníme jednoho z jejích 
tanečních partnerů, jímž byl Tuba. „Teda na to, že je tady poprvé má víc odvahy než já za 
všechny ty roky co jsem tady“, sdělil nám závistivě Jedlík a hned poté popadl opodál 
stojícího Plameňáka a zavedl ji doprostřed parketu, kde tancovali, jen Hrášek ví, jak dlouho. 
Kromě těchto nových, velmi zajímavých páru se nám tu drží několik našich stálic. Kromě 
Bleska a Pampel, kteří to spolu očividně táhnou i po konci Bleskovi sázky, bychom chtěli 
poblahopřát Zejnovi a Mayce, kteří to očividně ode dneška táhnou spolu už oficiálně. 
Doufáme, že to bylo i díky nám a snad jim to vydrží do příštího roku. 

Čeká nás 
Tradiční brzké buzení, balení a hlavně bulení. Nemálo slz teklo již včera a další přijdou 
během celého dopoledne. A u mnohých i celé odpoledne. Pokud doma táborníci budou 
hlavně spát, nebo slzet, tak se omlouváme! 

Velké díky! 
Psali jsme to mnohokrát, ale pro jistotu ještě jednou! Moc děkujeme všem za podporu, 
kterou jste nám na dálku posílali, za milé vzkazy a spoustě z Vás i za švestičky z Vaší 
zahrádky, za buchty, koláče, zmrzliny, lízátka, pití všeho druhu… Velmi si toho vážíme! 

„DĚKUJI VÁM VŠEM!“ (KOMÁR) 

mailto:perejane@sptlomnice.cz

