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TÁBOROVÉ NOVINY jsou součástí nástěnky a obsahují zajímavé a zaručeně
nestranné články o táborovém dění. Pokud napíšete jakýkoli článek, který by se
sem hodil, odneste ho do chatky č.14 Koumákovi (před vstupem si očistěte
obuv). Definitivní uzávěrka je předposlední táborový den.

PRVNÍ ÚKOL
I my, příslušníci národa
Stříbrných Zmijí, stejně jako
ostatní, vydali jsme se vrátit
klid duchu mrtvého stařešiny.
Přes „menší“ potíže s cestou
a s „lehkým“ zpožděním
jsme dorazili na určené
místo. Při pohledu na
mrtvou-živou nestvůru nám
tuhla krev v žilách. Vyřkli
jsme zaklínadlo, ale duch na
něj nereagoval. Pochopili
jsme, že zaklínadlo asi
nebude správné, než jsme se
však stačili stáhnout, z křovin
vyběhl divoch a naši
praktikantku Jitku zabil,
vyrval jí naše rodové atributy
a způsobil jí ošklivé
poranění.

V bezpečné vzdálenosti jsme
opravili znění zaklínadla,
s jeho pomocí pak ducha
vrátili do říše mrtvých
a následně zabili divocha.
Když jsme však po něm
chtěli zpět své věci, kroutil
hlavou a ukazoval na
odcházející modré Jaury.
Vydali jsme se za nimi
a nelítostně je pobili, avšak
někteří členové jejich rodu
stačili se všemi věcmi
uprchnout.

Potom – s již mrtvými Jaury
– jsme se vydali na cestu
k našim domovským

územím. Do cesty se nám
připletli Urzouni. Byli jsme
v bojovné náladě a chtěli
jsme je „wykostit“, ale oni
nás svými řečmi uchlácholili
a my je nechali projít.

Jaké pak bylo naše
překvapení, když jsme po
jejich návratu domů zjistili,
že mají naši vlajku!

Ale nutno říci závěrem, že se
ukázali jako čestní a na
večerní přehlídku rodů nám ji
zapůjčili (na rozdíl od Jaurů,
kteří souboj o náš erb
dokonce vyvolali) a pak za
menší obnos nám ji nazpět
prodali.
-ver-

KOUMÁKOVA
ANABÁZE
Jednoho krásného pátečního
odpoledne se naše
objevitelská skupina vydala
za jistým účelem na území
neznámého ostrova. Velice
jsme spěchali, ale přesto jsme
poněkud nestíhali. Bohužel,
náš slovutný kapitán, zvaný
OT nebo též Guliver, nás
opustil kvůli jisté neodkladné
záležitosti, a tak nás vedla
naše první lodní důstojnice,
známá pod jménem Káča. Ta
se však s kapitánem špatně
domluvila, a tak jsme puto-
vali někam zcela jinam.

Jednoho z mých spolubo-
jovníků nejspíš kousl
jedovatý pavouk, protože mi
znenadání vtiskl do ruky
značný finanční obnos,
pronesl cosi hrubého
a probodl se. Tím začala má
anabáze.

Zanedlouho nás totiž přepadli
bojovní divoši a já jsem se
s penězi musel ukrýt do
nedalekého houští. Opráv-
něně jsem očekával, že v boji
mí přátelé zvítězí, byli však
přesilou zahnáni na útěk a já
osaměl. Jediné, co jsem
s sebou měl, byly hodinky,
klubko provázků a velmi
nepřesná a nepřehledná
mapa. A samozřejmě
sedmnáct set koloniálních
tolarů. Žádná voda, žádné
jídlo. Nepříliš veselé
vyhlídky.

Když už bylo kousání
moskytů a much tse-tse
nesnesitelné, opustil jsem
opatrně svůj úkryt. Jakmile
jsem vystrčil hlavu, spatřil
jsem v dáli tlupu Jaurů.
Nejspíš si mě všimli, a tak
jsem se raději vrátil mezi
šestinohé příživníky.

Po chvíli jsem se opět
odvážil vylézt. Začal jsem
hledat ostatní Piraně, ale pak
jsem si uvědomil, že někde



poblíž se má nacházet
nesmrtelný šaman. Rozhodl
jsem se tedy vrátit zpět do
hlavní osady.

Sotva jsem vyšel na cestu,
přepadli mě již zmínění
krvežízniví Jaurové.

Podařilo se mi ukrýt
v hustém křoví a doufal jsem,
že poběží dál. Místo toho ale
začali křoví prohledávat.
Vtom se stalo něco, co jsem
opravdu nečekal. Na Jaury
zaútočil šaman a tím mě
zachránil před jistou smrtí.
Nejprve nazval Jauryni
Kristýnu vůdkyní neorgani-
zované bandy a pak začal
Jaury masakrovat (třikrát
sláva šamanovi!!!). Nane-
štěstí dva Jaurové zvaní Řepa
a Kuba unikli jeho řádění
a málem mě našli. Štěstí
bylo, že Kubovi se nechtělo
mezi kopřivy a trnovníky,
v nichž jsem se skrýval.
Když vše kolem utichlo,
vyplížil jsem se na cestu.
Abych zmátl případné
pozorovatele, pobíhal jsem
zpočátku z křoví do křoví.
Nejvíce jsem tím však zmátl
sám sebe.

Domníval jsem se, že se
nacházím severozápadně od
osady, a tak jsem podle
Slunce určil jihovýchodní
směr. Bohužel, díky již
zmíněné chybě v domluvě
mezi Káčou a OT jsem se
nacházel severovýchodně od
osady, a tak jsem šel tak
trochu jinam.

Po hodinovém bloudění
hustým pralesem jsem
nedopatřením opustil území
vymezené guvernérem a ocitl
jsem se v obci zvané
Černošín (velice vhodné

jméno vzhledem ke
koncentraci divochů v okolí,
že?). Zde jsem po dlouhé
domluvě s místními obyva-
teli sehnal člověka, který byl
ochoten odvézt mě zpět do
osady zvláštním bručícím
a kouřícím kočárem bez koní.
Řidič používal mnoho
nesrozumitelných výrazů,
které pro jistotu nebudu
citovat. Cestou se mě
vyptával na polohu naší
osady, tu jsem mu však
úspěšně tajil (no, spíš jsem ji
neznal…).

Po úmorném hledání jsme
nalezli osadu neznámého
národa, nazvanou Prázdniny
s policií, odkud nás jeden
usměvavý tlouštík poslal
správným směrem. O chvíli
později jsem na cestě spatřil
několik Reálných Urzounů,
kteří sháněli dřevo na oheň, a
tak jsem řidiči poděkoval
a vystoupil.

Když se nad svou výpravou
zamyslím, zjišťuji, že při vší
smůle jsem měl vlastně štěstí.
-kou-

NÁVŠTĚVA
V sobotu večer navštívili naši
osadu zástupci Batiů
(červený kmen) a Yamanů
(zelený kmen), aby shlédli
připravená představení,
v nichž jednotlivé koloni-
zující národy zdůvodnili svou
přítomnost na ostrově.
Vlnodelfíni předvedli kom-
binované kulturní vystou-
pení, Žraloci vysvětlili rozdíl
mezi oběma malými rody,
Kladivouni ukázali své
hrdinské skutky při přepa-
dení domorodci, Urzouni
vyprávěli futurku (povídku
končící v budoucnosti)

o hádce a usmíření obou
domorodých kmenů, Zlatí
Draci zahráli představení
o příchodu temnoty, Šedé
Piraně názorně ukázaly, jak
v jejich vlasti řádil mor,
Stříbrné Zmije zpívaly
a předváděly, co zamýšlejí na
ostrově dělat a Jaurové
vysvětlili, že je na ostrov
poslala věštba kvůli epidemii
černého svrabu. Na závěr dali
Jaurové náčelníkům obou
kmenů ochutnat pravou
jaurskou slivovici.

Když už se zdálo, že se
domorodci usmíří, začal
náhle náčelník Batiů citovat
ódy, složené pro Bati Šedými
Piraněmi a Stříbrnými
Zmijemi. Zatímco ta první
pouze oslavovala kmen Bati,
druhá přímo urážela Yamany.
To si yamanský náčelník
nenechal líbit, a tak se
vzájemná nevra-živost mezi
Bati a Yamany ještě
prohloubila.
-kou-

JAK VYHRÁT
Mám pro vás dobrý tip jak
vyhrát táborovou hru:
Postavte dostatečně vyso-kou
tvrz s lazaretem, vez-měte si
dalekohled a velkou hromadu
karet Život za život a kouzlete
na vše co se pohne…

VTIPY
Víte, co se stane, když se
naklonuje OT a Petr
Hofman?
Vznikne Gulivernér.

Víte, které knihy jsou
nejdůležitější pro Šedé
Piraně?
Guliverovy cesty a Ottův
slovník naučný.
-kou-


