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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám ke 
snídani nabídne vánočku, 
závin, čaj a bílou kávu. 
K dopolední svačině si dáme 
rajčátko a okurek. Na obídek si 
dáme čočkovou polévku 
s párkem a buchtičky se šódo 
barvy... hádejte! Pište a získejte 
pro svá dítka body do etapovky 
a finanční odměnu v TDA. 
Alternativou je džuveč 
s chlebem. Odpoledne si dáme 
pudink s piškoty a broskvemi. 
K večeři pak chléb s tuňákovou 
pomazánkou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Vedro, vedro, vedro. Teploty 
ani v noci klesnou jen lehce 
pod 20° a přes den jsou ještě 
vyšší. Uffff…. 
 

Bodový stav družin 
1. IV. Wydro-Germáni  109  
2. I.    Angličané         103 
3. II.   Poláci                80  
3. VI. Norsko              80  
5. V. Irské Fidži a Suva   79 
6. III. Francouzi          78 

 

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+Notka 

V.-IFS:  Pat + Chicquita         
             +Viki 
VI.-Norsko: Vitalinea + Well  
               + Bender     

 

Služba a hlídka dne: 
Zvýře, Plyš, Belze-bub,   
Ken-tus, Ještěr-ka, Leo 

 

2. oddíl - Polsko 
Huliman: Tarzan 

 

Včerejší prasáci: 
Žába si dala velkou práci, ale 
nakonec našla rovnou dva 
stany prasáků! Děkujeme! 

 

Ještěr-Ka + Koč-ka 
Leo + Máta 

Celý den ve vodě! Simulant ne! 
Balony útočí! Agresor taky! Mycí linka na štěrku!  

Bloudící programáci! Společná rozcvička! Podplacená Žába!  
Ráno mnozí táborníci, ale i vedoucí, vzhlédli k obloze 
a strnuli překvapením. Nad hlavami jim přeletělo 
několik letících balónů, z nichž jeden dokonce přistál 
na poli za táborem. „Normálně ráno mě ten debil 
vzbudil, otevřu oči a slyším pfff. Kouknu do leva a 
vidím balon. Normálně jsem ho tak blízko v životě 

neviděl,“ rozčiloval se nad podivným probuzením Tom-tom. Chviličku na to se ozval zvuk 
zapalovaných hořáků a balón opustil perimetr našeho tábora. „ A to mělo být součástí té hry? Neměl 
s tím Haše počkat až po nástupu?“, podivoval se nad letícím balonem Hrášek. Vzhledem 

k plánovanému odchodu do Slatiňan včera neproběhla tradiční ranní mana, ani rozcvička družin. Ta byla 
nahrazena společným protažením celého tábora pod vedením Tom-toma a Sedmy. Před desátou hodinou 
vyrazil celý tábor směr vytoužený aquapark. Na cestu vyrazili úplně 
všichni táborníci, někteří z nich se však cíle nedožili. Linka zahrála 
etudu hodnu Shakespearových dramat a půl hodiny předváděla 
záchvaty nemohoucnosti. „Není se co divit, ušli jsme už skoro 
jeden kilometr a před námi je skoro desetimetrový výšlap na Kočičí 
hrádek!“ Zastával se ubohé Linky Zap-zapík. Přes veškeré naše 
snahy Linka odmítala jít dál a byla tudíž deportována zpět do 
tábora. Tam si celý den užila sbíráním odpadků a mytím spousty nádobí. Děkujeme. Kromě Linky měli 
zajímavé zážitky během cesty i naši programoví vedoucí. Ti vyráželi cca 300 metrů za táborníky, ale na 
rozcestí hned za Rabštejnkou Lhotou se vydali opačným směrem. Pouze díky zastávce táborníků na 
Kočičím hrádku (díky svačině cca hodinu dlouhé), dorazili Haše a Error do cíle pouhou půl hodinu po 
tábornících. „Ale my jsme šli dobře, to všichni ostatní si museli splést cestu!“, obhajoval dlouhé putování 
Haše. Na koupališti jsme kromě tradičních úvodních radovánek zápolili 
v plážovém volejbale. Nejdelší dobu na hřišti trávil Tom-tomův tým, 

který i přes veškeré tradiční Tom-tomovy tradiční vtípky nevyhrál ani jeden set. Z celkem 
patnácti. Na koupališti jsme se také stali svědkem jednoho agresivního útoku vůči naší 
tábornici. Nebohá Narman byla v nestřeženém okamžiku napadena zuřivým Ště-nětem. Ta 

nebohou oběť přepadla nečekaně zezadu a na její pravé hýždi vytvořila 
obtisk celé ruky. Taktéž pravé. „Aspoň budeš mít na mě památku po 
zbytek prázdnin,“ chlácholila plačící Narman Ště-ně. Po dobu, co se 
táborníci rachtali ve vodě, Žába se brodila humusem jejich stanů. Tedy až tak velký humus tam nebyl a 
v mnohých stanech měla Žába dokonce připravené úplatky v podobě sladkostí. „Kdybych věděl, že to na 
Žábu platí, tak jsem jí tam taky dal bonbony a měl jsem desítku jako Ankí a Pinkí,“ smutnil regulérně 
obodovaný Hrášek. Přestože jsme celý den trávili ve vodě, toužily mnohé tábornice po teplé sprše. Jelikož 
ale celý den na tábořišti nikdo nebyl, tak se netopilo v kamnech a voda byla maximálně vlažná. Vzhledem 
k tropickým teplotám jsme zareagovali po svém a na nástupišti zřídili mycí linku. Do ní chodili táborníci 
vybaveni šampónem a mýdlem a následně byli důkladně osprchováni ledovou vodou z hadice. 

Mořské příšery útočí! Bude už klid?!? 
Ztroskotání v Elis! Mars cáluje za nás! Jdeme na Olympiádu! 

Navigátor se při cestě do Lakonie ztratil a zajel do průlivu mezi příšerami Scyllou a Charybdou, kde 
Scylla těžce poškodila loď a sežrala polovinu sparťanů, a vír způsobený Charybdou vrhl loď na břehy 
Elisu, odkud mohou hrdinové utéct někam do civilizace a vrátit se do Attiky, kde jsme nechali svou 
loď. V Elis jsme se dostali k přístavu, ale hrdinové zjistili, že nemají peníze na převoz. V tom se zjevil 
Áres, který si už dnes ale říká Mars, protože se nerad ke své chaoticky násilné Áresácké minulosti hlásí. 
S hrdiny se seznámil, řekl, že jim fandí, a cestu za ně zaplatil. Ještě předtím se hrdinové dozvěděli o 
tom, že v Elisu bude za nedlouho probíhat olympiáda, takže jakmile vyzvednou Euklida v Aténách a 
vezmou si svou loď z Attiky, plánují se vydat do Olympie. Výhra je totiž 50000 drachem. 

Letní kino! 
Jak je již 
léty tradicí 
v průběhu 

tábora 
promítáme alespoň jednou v našem 
Slovutném Letním Kině. Shlédli jsme 
všechna letošní videa a jako přídavek 
jsme si dali i výběr z mnoha 
předchozích let. 

Navštívili nás! 
Překvapivě hygiena. Prvotní Žabí 
zděšení bylo vystřídáno úlevou poté, 
co se zjistilo, že se jedná o Láďovo 
kolegy z práce. Prováděli kontrolu na 
nedalekém poli a cestou se stavili nás 
pozdravit.  

Láska, sex a něžnosti 
Redakce této rubriky s velkým očekáváním vyhlížela včerejší výlet. 
Naše předpoklady, že zdlouhavá cesta (5 km) s následnou návštěvou 
koupaliště vytvoří pro naše táborníky nové příležitosti, se vyplnily. 
Ještě než táborníci vyrazili, stihl Snejk zbalit nejen svůj batoh, ale i 
Mauglee. Celou rozcvičku Porry rozptyloval Koczku. Ta se díky tomu ztratila již u 
druhého cviku. Po cestě do Slatiňan Waku natrhal Lince květiny, té se z nich zatočila 
hlava tak silně, že pro ni nakonec musela přijet Žába. A na koupališti to teprve přišlo. 
Zcela veřejně se Anna líbala s Kik-lopem, Buřt s Narman údajně prováděly úchylné 
blbosti a ve vodě byli spolu přistiženi Racek a Pinki, Zvíře a Smajlík či Hrášek s Ankí. 
Carol strávila celou návštěvu koupaliště na písku s Tubou. To Leo s Pandou přes dvě 
hodiny řádili na kraji bazénu a vzájemně se do něho shazovali. 

Čeká nás 
Ráno bude vyzívat Francie, ještě předtím proběhne 
tradiční mana. Následovat budou peloponéské války a 
odpoledne Gorgony. Večer bude volnější a 
odpočinkový, abychom byli plni sil na zítřejší ples. 

JÁ BYDLÍM NA KOPCI ÚPLNĚ DOLE (LEO)  


