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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
ke snídani nabídne kornflejky 
s mlékem či chlebík se 
salámem a čaj. K dopolední 
svačince budeme mít okurky. 

K obědu si 
dáme 

prasátkový 
vývar se 
zeleninou a 
nudlemi a 

k druhému 
budou legendární Srnovy koule 
s rajskou omáčkou a vřeteny. 
Odpoledne bude ke svačině 
loupák s ovocným mlékem. 
Tradiční Plesová večeře se 
bude skládat z Hot dogů, 
hranolek, tatarky a 
Wydrocolenky. Vzhledem 
k očekávaným přídavkům 
Plesových tanečníků bude 
kuchyně vydávat dobroty až 
do brzkých ranních hodin. 

Jaké bylo počasí? 
Hustý! Po celý den vedro jako 
prase. Naposledy jsme využili 
vod místního aqvaparku a před 
večerkou se začaly snášet první 
dešťové kapky. Následovalo 
dlouhé nebeské focení a 
doslova průtrž mračen. V době 
uzávěrky těchto novin na nás 
stále padá božská mana.  
 

Bodový stav družin 
1. IV. Wydro-Germáni  121  
1. I.    Angličané         121 
3. III. Francouzi          98 
4. II.   Poláci                92  
5. VI. Norsko              88  
6. V. Irské Fidži a Suva   84 

 

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: 
Spíďa, Žalka, Plameňák, 

Endi, Šutřík, Ušák 
 

3. oddíl - Francie 
Huliman: Verka 

 

Včerejší prasáci: 
Blesk+Zap-zapík 
Kentus+Ohníček 

Kiki+Notka 

Evakuace!!! Krve jak z vola! 
Boj o šódo! Pošta zaspala! Zase! Popsaná Kosa!  

Tři citrónky! Noční karbaníci! Mlžíme a stříkáme!  
Dnes výjimečně začneme návratem do minulosti. Vzhledem k rozsahu včerejších 
novin jsme museli několik informací přesunout až do dnešního vydání. Zajímavé 
nákupy proběhly ve slatiňanském coopu. Nučická omladina se rozhodla okořenit 
táborovou kuchyni troškou kyselých citrónků. Po příchodu do tábora již polovina 
lahviček litrových citrónků zmizela v tábornických bříšcích, ale Zvýře, Ržízek a Spíďa (chudák Betty si 
s sebou nevzal peníze, tudíž musel ucucávat od ostatních) neměli dost. Do vynikajícího buřtgulášku 
vylili další hektolitr citronády. „Lili to úplně všude a dokonce to furt pijí!“ popisovala situaci nechápavá 

Sedma. V průběhu hodnocení oddílových vorů, kdy vedoucí jednotlivých oddílů hodnotili výtvory ostatních 
družin, angličtí vedoucí kreativně vyřešili zapomenutý list papíru. Nežli by ušli 27 kroků do Krčmy a zpět, 
vysvlékli do půl těla Kosu a tabulku o šesti řádcích a sloupcích ryli na její nebohá záda. „A mohl bych si i 
tento zápis vzít k prostudování do chatky?“ ptal se naivka Haše. „Tak to fakt ne!“, utla Hašeho choutky Well. 
Vedro včerejším dnem vrcholilo. Štěrk na tábořišti žhnul do ruda a na teplou sprchu nikdo ani nepomyslel. 
My jsme ovšem nezaháleli a na Krčmu nainstalovali rozprašovače vody a štěrk, včetně sluncem zmožených 
dětí, kropili hlava nehlava. Sice to moc nepomohlo, ale i snaha se cení. Již mnoho let řešíme na táboře 
doručování pošty pro táborníky. A nejenom je. Česká pošta i přes mnohaleté požadavky, prosby, nadávky a 
výhružky, stále není schopna zajet až k nám na tábořiště. Oproti tomu všichni ostatní dopravci s tímto nemají problém a 
svými auty, dodávkami či dokonce kamiony, přijíždí až do tábora. Znalí této situace si proto vždy nutné zásilky objednáváme u 
těchto dopravců. Jaké ovšem bylo naše překvapení, když objednané nové kotlíky, které měla doručit nejmenovaná společnost 
(123 kurýr), nemohly být na tábořiště doručené. Ze společnosti 123 kurýr se vyklubala služba Balík do ruky od České pošty a 
my si pro balíček pochopitelně museli dojet sami. Děkujeme! Obědové šódo, které mělo krásnou modrou barvu, zmizelo 

během chviličky a velký boj proběhl dokonce o vylízání kastrolu. V krvavém boji nakonec zvítězili Pan-da, Leo, 
Zvýře a Spíďa. Jejich mlaskání modrými jazýčky se neslo až do sousedního Slymoušova 
tábora. Další krvavé zranění se podařilo ulovit našim kameramanům. Waku cestou 
z koupaliště netrefil správnou cestu a plnou parou vrazil do stoletého dubu. Zvítězil dub. 
Waku ztratil 2,7 litrů krve a nos se mu změnil ve velkou načervenalou okurku. „Bylo tam 
krve jako z vola, skoro se přes tu louži nedalo do tábora projít!“ popsal nastalou situaci 
Hrášek. Nakonec se tedy ukázalo, že se pouze cestou spustila krev z nosu. To nejlepší nám 

ovšem včerejšek přinesl až po večerce. S posledními tóny kytar se začal snášet první deštík. Posléze přišly blesky a občasný 
poryv větru. Již během dne jsme překontrolovali stav všech stanů, abychom mohli v klidu přečkat očekávaný déšť. Ten záhy 
přišel a vedoucí zahnal na poradu pod střechu Na konci vesmíru. Pohodový průběh porady byl záhy narušen padajícími žaludy 
a posléze i několika větvemi na naši střechu. Vzhledem k tomu, že stromům v okolí tábořiště již tolik nedůvěřujeme, jsme 
rozhodli o hromadném spaní v Krčmě. Během doslova pár minut jsme vymysleli noční bojovku a přesunuli všech 80 dětí do 
bezpečí Krčmy, Hradu, chatek a dokonce i sprchy, kterou si pro sebe obsadili naši tuneláři. Ani změna noclehu neodradila 
Bettyho a Spíďu od nočního karbanu. Poker hráli postupně ve stanu, Krčmě i chatce, kde ve finále zakotvili. Pochopitelně, že 
v okamžiku, kdy ulehl poslední táborník, déšť ustal a na střechu Konce vesmíru nedopadl ani lísteček.  

Atény stále v obležení Sparťany!  
Euklides se přidává k výpravě za záchranou Atlantidy! Medůza! 

Při návratu do Attiky jsme zjistili, že Atény jsou stále v obležení Sparťany. Kateřina Veliká přišla s dalším nápadem bojovat. Tentokrát navrhla 
zaútočit na Sparťany místo Athén. Nyní již hrdiny přesvědčila. K odstranění vlajkových oddílů Sparťanů navrhla využít Daidalových katapultů, 
a obležení úspěšně pomohla rozbít. Hrdinové byli opět přivedeni za Aspasiou, která se jim omluvila za to, že je minule poslala do dolů, protože 
si nebyla jistá, jestli nejsou z řad nepřátel. Byli jsme zavedeni za Euklidem, pro kterého jsme se do Atén v první řadě vydali. Ten však odmítl 
odejít, dokud se nevyřeší problém s Medůzou, která zkameňuje Atéňany. Údajně jí do města vpustili Sparťané. Hrdinové tedy nabídli Euklidovi 
pomoc. Medůzu bez větších komplikací našli, porazili, a přivedli. Euklides z ní extrahoval krev, vytvořil elixír, a jeho učeň s ním začal mazat 
sochy po celých Aténách. Ty se vzápětí začaly měnit zpět v lidi. Problém vyřešen, a jede se do Olympie v Elis. 

Poblitý Dryft! A Mat! 
Je to neuvěřitelné, ale oni fakt nic 
nevydrží! Stačila jedna jediná běhací 
hra, aby se rozpadla Anglie a Francie. 
Tedy první a druhý tým závodů. Zcela 
vyčerpaný doběhl jak Dryft, Plameňák, 
tak Mat a Blesk si skoro zlomil nohu. 
Dryft na rozdíl od Snejka nehodil 
Tlamu, ale Šavli. Mat sice nehodil nic, 
ale na půl dne zapadl do lesa a 
neprozradil nikomu, co tam dělal. „Ale 
aspoň makali na 100 %“, chválil 
poblijóny Jedlík. 

Navštívili nás! 
Ještě před třemi 
lety bychom se 
nedivili, ale po 2 

letech nucené izolace jsme zažili 
opravdovou změnu. Dorazili za námi 
naši staří vedoucí Máca, Syréna, Tony, 
Morče, Tobi.  Také zástupci druhého 
turnusu Šimon a Majda. A jako 
zástupce skautů přítel Kiki. 

Láska, sex a něžnosti 
S blížícím se plesem vyšlo najevo mnoho nových párů. 
Kompost, který se rozhodoval koho pozve už od pondělí, 
si nakonec vybral M'Louna a byl by rád aby se z toho 
vyklubalo i něco víc něž pár nevinných tanců. Bitka se rozpoutala taky o Lea. L´pík 
kvůli tomu dokonce vyhodila Pan-du ze stanu. Mezitím, co se tyto dvě hádaly, získala 
Leovo srdce Ankí. Spíďa by rád pozval Fialku, ale bojí se, že bude odmítnut. To 
ovšem netuší, že přesně na tento krok Fialka čeká. Podporu má nejen od svého 
kamaráda Bettyho, který slíbil, že pokud Fialku pozve, on se zeptá Palmy, ale také od 
celé redakce. Ušák by chtěla Kentuse nebo Zejna a Narman Jezdce. „Já bych pozval 
Ádel, ale ona si pořád hraje na nedostupnou", stěžoval si H. Fort. Jaké páry se během 
plesu objeví na parketu, se dozvíte již v příštím vydání Tallhoferova Dolu Dnes. 
Abychom ovšem kvůli plesu nezapomněli na momentálně probíhající románky, 
musíme jich pár zmínit. Zatímco všichni zpívali v Krčmě, Anna a Kyklop seděli na 
mostě k ohništi. Ani déšť jim tuto romantiku nepřekazil. Po pozdním večerním 
přesunu do Krčmy, jsme zahlédli, jak Hrošík a Banán usínali společně za zvuku deště. 
Dále jsme spolu v posteli přistihli Miš a Tubu. Uvidíme, co přinesou následující dny. 

Čeká nás 
Vyzývat bude ráno IFS. Následně budeme hrát volání Syrén a 
oddíly budou dodělávat rozestavěné lodě. Odpoledne započne 24. 
ples SpT, který by měl (dle počasí) probíhat až do rána. 

NÁŠ STAN JE TAK BLÍZKO STROMU, ŽE KDYŽ SPADNE, TAK NÁS PŘESKOČÍ (TARZAN)  


