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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé Mileny nám 
ke snídani nabídne vánočku, 
závin, čaj a bílou krávu. 
Dopoledne budou ke svačině 
melouchy (děkujeme). 
K obědu bude frankfurtská 
polévka a jako druhé bude 
v naší polní kuchyni na výběr 
mezi lečem s klobásou a 
nudlemi s mákem. 
K odpolední svačince bude 
rohlík s nutelou a k večeři nás 
čeká sýrová pomazánka na 
chlebu.  

Jaké bylo počasí? 
Celý den 

krásně 
slunečno. 

Velmi 
brzy ráno, 
když naše 

redakce končí s psaním novin, 
jsou na jasné noční obloze 
krásně pozorovatelné Perseidy. 
Škoda, že to naši táborníci 
vždycky prospí.  
 

Bodový stav družin 
1. IV. Wydro-Germáni  196  
2. I.    Angličané         185 
3. III. Francouzi         170 
4. II.   Poláci               166  
5. VI. Norsko             146  
6. V. Irské Fidži a Suva  140 

 

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: 
Mauglee, Džej, H.Fort, Ankí, 

Kaj, Fialka 
 

2. oddíl - Polsko 
Huliman: Bodlinka 

 

Včerejší prasáci: 
Belze-bub+Kompost 

Ješter-ka+Kočka 
Pinki+Knedlíček 

Druhá zlomenina! Stezka odvahy! 
Přijel hovnocuc! A prezident! Kápo Hrášek!   

Divadlo! Sanitka v Tall-dolu! Agresivní popelnice! Běžící Žába! 
Závěr tábora přináší tradičně nejenom zlomená srdce, ale i končetiny. Někteří se skrze 
zlomeninu zkouší vyhnout například stezce odvahy. Jako první se chtěla strašení na 
stezce vyhnout Vitalinea. Během odpolední hry se jako krab vrhla vstříc vyvrácenému 
pařezu, ze kterého trčely zbytky větví. Do levé holeně si následně zarazila dvě 35 
centimetrové větve. Po prvotním autoošetření, kdy celkem 68 cm větví bylo vytaženo, 

bylo zjištěno, že to na absenci ve stezce odvahy nedostačuje. Proto si Vitalinea našla další větev a vrazila si jí 
do krvácející rány. Poté však zjistila, že to opravdu bolí a skrze potoky slz volala do tábora o pomoc. „Já jsem 
ze začátku brečela, ale než jste přišli tak jsem přestala a pak mi bylo trapně, že vás přiběhlo tolik“, popisovala 
situaci vzlykající Vitalinea. Z tábořiště byla ihned odeslána sanitka, za kterou BĚŽELA Žába. „Jé dívejte se, 
Žába běží!“, volali překvapení táborníci. Po dojezdu do tábora, byla noha dezinfikována, a jestli neodumřela, 
tak Vitalinea pajdá dodnes. Aby toho nebylo málo, přidala se do kripl-týmu vedoucích Kiki. Ve stejné hře se 
vydala vstříc letícímu fuskometu, otevřeným okem. Levým. Fuskomet vyhrál. „Já jsem si celou dobu myslel, že Kiki hraje 

Kateřinu Velikou a ona si místo toho hraje na Žižku“, posmíval se poraněnému oku Zapík. Jak 
už to však v životě bývá, na posměváčky jsou háčky. Se startem Stezky odvahy se Zapíkova levá 
noha zapíkla o stanovou podsadu. Následkem této srážky se Zapíkův malíček vychílil oproti 
normální pozici o 97°. Následoval noční transport do Chrudimské nemocnice, kde byla zjištěna 
fraktura. A vydána faktura. Kromě zlomenin absolvovali Stezku odvahy všichni táborníci, 

někteří dokonce ve skupinkách po třech až sedmi lidech. Lesem se dlouhé hodiny ozývaly skřeky, úleky a výbuchy smíchu. 
„Nejhorší byla agresivní popelnice, byla to Kosa schovaná v pláštěnce a odpadcích“, prohlásil vystrašený Džej. Těšili jsme se 
na ně celý tábor. To, že se setkají v jeden den, jsme opravdu nečekali. Nejprve konečně došlo na divadlo. Po loňském úspěchu 
jsme opět realizovali částečně improvizované divadlo na téma celotáborové hry. Výsledek budete 
již brzy moci shlédnout na našem webu. Současně s probíhajícím divadlem dorazil i hovnocuc 

Izidor, maskovaný za žlutou Vogonskou loď. „A Komáre, co 
nám to ten hovnocuc přiváží?“, ptal se zvědavý Hrášek. 
Nepřivážel nic, ale odvezl si několik kubíků 
přetransformovaných produktů naší Kuchyně. Aby těch 
příjezdů nebylo málo, na návštěvu k nám dorazil samotný prezident SpT, Námořník. 

S končícím poledním klidem se přihodila zajímavá věc na našem volejbalovém hřišti, kde část nejstarších táborníků a několik 
vedoucích hrálo přehazovanou. V koutku hřiště si s pískem hrál maličký Hrášek. Když zaslechl volání svého týmu, rozhodl se, 
že půjde nejkratší a nejrychlejší cestou, tudíž přímo středem hřiště – pod sítí. „Přestaňte hrát, pozor jdu“, upozornil hrající 
sportovce na svoji přítomnost. A opravdu, všichni přerušili hru a Hráškovi uvolnili cestu.  

Konečně Atlantida! Cestování časem!  
Pythagoras je Poseidon?! Pouze bohové mají dostatek magie!  

Všichni hrdinové dorazili na Atlantidu, kde se Euclides a Hippolita konečně seznámili s Pythagorem a předali mu 
Medúzu a Sfingu. Zjevil se však Mars, což pobouřilo Pythagorase, kterému se nelíbilo, že je navštívil Ares v jeho 
Atlantidě. Ares ale už své staré jméno nepoužívá, na znamení změny jeho charakteru. Zároveň i hrdinům zmínil, že 
Pythagoras je ve skutečnosti Poseidon a snaží se zachránit sebe a svoji magii, kterou by rád Mars potlačil. Poseidon se 
pokusil Marse překvapit a omráčit ho svým trojzubcem, Mars ale Poseidona přepral s tím, že mu nechce ubližít a opět 
zmizel. Poseidon se rozhodl s Marsem bojovat a hrdiny přesvědčil, že mu musí pomoct, jinak je nepošle domů. Hippolyta 

s Euklidem sice ve své době jsou, ale rozhodli se pomoct. Euklides chce znát tajemství cestování časem, což se Poseidonovi moc nelíbilo, ale 
nakonec mu předal knížku s tajemstvým proudů času. Mezitím si Komár vzpomněl, že zná boha Marse z Římského panteonu, kam všichni 
hrdinové spolu s Poseidonem vyrazili. Po cestě ale Daedalos sebral Euklidovi knihu o cestování časem a poslal Poseidona dvě stě tisíc let do 
budoucnosti. Nebo si to alespoň myslel, protože náhle Euklides vysvětlil, že se jedná ve skutečnosti o dvě stě tisíc sekund, tedy ani ne dva dny. 
Kniha k plné své síle potřebuje specificky moc bohů, protože nikdo jiný v sobě nemá dostatek magie na to, aby to fungovalo pořádně. 

Rodičovská poezie 
Víme, že jste se na to těšili a mnozí 
dokonce celý rok připravovali. 
Děkujeme všem rodičům, kteří čtou 
článek, který stejně nikdo nečte, a 
dokázali sepsat naprosto úchvatné 
básně. Níže přikládáme jeden příklad za 
všechny:  

Atlantida, atlantida 
skládat ódy, to je bída. 
Snažíme se verše psát, 
body dětem nasbírat. 

 
Děti jsme si odložili, 

by Atlantidu navštívily. 
A my měli k žití klid, 

a ne se s verši lopotit. 
 

Toť vše co ze sebe dostanu, 
snad ocení Pythagoras ze Samu 
a body poletí k nám do stanu, 

od H.Forta za ně pusu dostanu. 

Láska, sex a něžnosti 
Naše nejčtenější rubrika vám opět 
přináší spoustu žhavých (ne)novinek. 
Narman se celý den rozplývala nad 

fotkami malého Jezdce se slovy: „Jé, ten je tak roztomilý“. Při hře „Lov zvěře“ se 
Tuba rozhodl, že místo zvěře bude raději lovit Carol. To se mu povedlo na večerní 
diskotéce, která probíhala zároveň se Stezkou odvahy. Tu trávila Miš v nebojácném 
náručí Pata, ale na již zmíněné diskotéce, se raději přivinula do náruče Šimpa. To se 
Patovi nelíbilo a tak začal se Šimpem tancovat sám. Když se Anna snažila vyzvat 
k tanci Dyna, rychle ji odmítl se slovy: „Já jsem už měl 4 a to mi stačí.“ Mezitím si ale 
Ádel odvedla Bleska do kouta, aby si ho označkovala svými mokrými plavkami. Ušák 
si tolik hlídala Ban-ána, aby netancoval s jinou, že při poslední písničce si ho za ruku 

dotáhla ke kadibudkám. Co se tam dělo dál, je nám záhadou. 
Mezi další stálé páry tanečního parketu patřili Pampel+Ržízek, 
Béďa+Šašan, Spíďa+Fialka, Zejn+Majka, Tschee-Tscha+H.Fort 
a Betty+Palma. Ještěrka s Kyklopem svůj vztah netají již dlouho a 
je jen otázkou času, kdy se v rámci táborové tradice odeberou na 

Dagorlad. Uvidíme jaké další páry odhalí poslední 2 dny tábora.  

Čeká nás 
Zítra nás čeká tradiční celodenní Válečné šílenství s obědem na bitevním poli. Večer bude 
následovat druhé letošní Letní kino. 

„TAK SI ŘÍKÁM, PROČ NÁM DÁVÁTE KE SNÍDANI TVRDEJ CHLEBA“ (ANKÍ O TOPINCE)  


