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Staré pověsti Tscheské!
31. ČERVENCE 2017 - PONDĚLÍ
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Ke snídani bude krčma u
Veselé Mileny vydávat rohlík
s nutelou, ke svačině bude
čerstvě natrhaná mrkev.
K obědu bude vydávána
česnečka s krutonky a jako
druhý
chod
čočka
s ostravskou
klobáskou,
k odpolední
svačině
si
pochutnáme na přesnídávce
a k večeři bude Láďův tým
vydávat
barevnou
krupicovou kaši s kakaem.

Jaké bylo počasí?
V neděli bylo počasí z části
zamračené, chvílemi jsme se
potili a chvílemi jsme museli
běhat
v mikinách.
K odpoledni
se
nám
rychle
přehnala pětiminutová bouře
a jinak byl klid. Ke hrám
nám to vyšlo výborně. Bylo
to tedy nakonec tak, jak jsme
si to objednali.

Bodový stav družin
1. I. Angličané 13
2. IV. Němci
12
3. II. Poláci
7
4. III. Francouzi 6
V jakém oddíle je Váš táborník
zjistíte na seznamu, který
stáhnete na stránkách SpT.

Vedení tábora:

Hl. vedoucí: Komár :-)
Progr. vedoucí: Labuš
Zást. pro TS: Láďa

Vedoucí oddílů:

Mokrý den! Spousta úrazů!

Goryla! Rušno před budíčkem! Ztraceny v lese!

Poláci za dobráky! Boltovy kecy! Rozsekaná Syréna!

Hned z rána, asi hodinu PŘED BUDÍČKEM!, nás vzbudili převelice aktivní táborníci, kteří
nepochopili, že budíček je opravdu, jak jsme první den zdůrazňovali, až v sedm hodin a
padesát minut. Spousta lidí se kvůli těmto přehnaně aktivním jedincům a jejich kraválu ani
nevyspala! O polední hře, se při následování výrazně a červeně svítících fáborků skupinky
Čaký a Žabky ztratily, protože nepochopily, že pokud mají následovat červené fáborky,
nebudou pokračovat po cestě, pokud fáborky odbočují z cesty ke krmelci. Protože po cestě
ale pokračovaly, narazily na předchozí červené fáborky, a začaly chodit do kolečka, dokud se nevrátily, aby vzbudily
Errora, že prý je ta cesta vyznačená špatně. Cesta byla však vyznačena správně, a Error jim
správný (a jediný) červený fáborek ukázal. Odpoledne jsme začali pracovat na Fyšechradech,
které všechny oddíly musely stavět u vody, stejně tak jako Fyšechradskou hráz, která se nacházela hned vedle u
řeky Vltavy. Všichni táborníci se tedy celý zbytek dne rochnili v potoce (ve Vltavě)! No, a aby té vody nebylo
málo, na pět minut nám do toho ještě zapršelo!! Ke dnešnímu dni se nám podařilo
sesbírat opravdu rekordní počet úrazů. Hned první byly Čaký s Füfü, které, tedy kromě
toho, že jsou zcela náhodou dobré kamarádky a bydlí spolu ve stanu, zjistily, že mají
příliš nízký tlak. Obě najednou! Když hrál Morče přehazku, uklouzl na písku a silně si odřel celou ruku. Na
marodku by podle odborného názoru Kiki dojít nestihl, takže musel úraz chladit v potoce. Následovala série
úrazů, která proběhla při odpolední hře, za zmínku jistě stojí A-Tomova hřebíkem protrhlá noha, Syrénin
odřený loket, při skluzu v potoce, a Benderova rozřízlá noha. Morče se sice snažil Syrénu chytit a v rychlosti
zachránit, ale když zjistil, že to nestíhá, zabořil ruce zpět do potoka, aby mohl pokračovat v hrabání příkopu
pro hráz. Goryla původně slíbil, že přijede na tábor na desátou hodinu, ale když si předchozí den přečetl o řidiči autobusu, usoudil, že
jsme si už zvykli, a když dorazí o sedm hodin později, nikdo si toho nevšimne. Dorazil tedy něco po páté. Bolt měl v průběhu
odpolední hry spoustu velice inteligentních řečí, které všechny přibližně po pěti
minutách přestaly zajímat. Když nepřestal ani po dvou hodinách, Morče už to
nevydržel, a musel Boltovi přikázat spoustu kliků. Když zjistil, že Bolt dokáže
vyprávět i zatímco klikuje, poslal ho klikovat někam daleko od stanoviště. Při hře
si Poláci všimli Francouzského tábora blízko od nich, když zjistili, jak na tom
Francouzi doopravdy jsou, ochotně se nabídli, že jim poradí a dokonce i půjčí
lopatu. „No, tak tohle bych teda od Poláků rozhodně nečekal!“, komentoval
situaci tradiční komentátor Srna. Během poledního klidu se rozpoutala ohromná
vodní bitva, která nenechala na nikom nit suchou. „Já jsem sice Suchý, ale přesto jsem totálně mokrý!“, halekal na celý tábor náš
zásobovač Michal S.

Nový vládce Krok! Nebo Schritt?!

Fejkový Čech dlouho nevydržel! Stavba Fyšechradu?!

Hned z rána jsme zjistili, že Fejkový Čech se následkem nedokonalé klonovací
technologie ještě před ranní rozcvičkou zhroutil. Probrat se nám ho nepodařilo.
Řádně jsme ho oplakali a vzhledem k nedostatku leadershipu byla země
v následujících momentech uvržena do naprostého chaosu. Přiběhl však moudrý
farmář, který uvedl lid do pořádku a ze šlechticů sestavil tým delegátů, kteří se rozešli do všech směrů hledat
vévodu, který by jim tedy namísto Čecha panoval. Lech totiž nepřipadal v úvahu, protože se již před delší
dobou odpojil a odkráčel do Polska. Za devadesát dní se delegáti navrátili a přivedli Kroka i s jeho dcerami na Budeč. Představuje se
ale ne jako Krok, ale jako Schritt. Co to? Aha! Prostředím úplně nadšený nebyl, ale i přesto na konec souhlasil, že nám bude moudře a
spravedlivě vládnout. Hned jak usedl na trůn, začal zakládat školu a naplánoval si stavbu svého nového sídla u břehu Fltavy.
Fyšechrad! Dokonalé místo pro někoho tak vysoko postaveného!

Vzpomínáme!

Včera nás navždy
opustil pan Tomáš
Coufal. Po mnoho
let táborů SpT
(nejenom) v Nové
Služba a hlídka dne: Vsi byl pro všechny
3. oddíl
prvním lékařem, na
Huliman: Goryla
kterého se táborníci
Včerejší prasáci:
i vedoucí mohli
Jistě jste byli, stejně tak jako
s důvěrou obracet.
my, z minulého dne napjatí
kdo se v této rubrice objeví, Děkujeme za vše, co
musíme Vás však zklamat, jste pro nás vykonal.
protože ač jsme byli velice
důrazní, nic, co by stálo za Upřímnou soustrast
prasáka, se nám u nikoho najít celé rodině!
I. Vitalinea+Sedma
+Pat+Mat
II. Haše+Error+Tobi
+Bodlinka
III. Máca+Tony+Goryla
IV. Wydra+Syréna+Morče

nepodařilo!

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 13

Láska, sex a něžnosti
Ačkoliv včera bylo něžné interakce až až,
spousta vztahů postupem hodin odpadává,
jen když si napjatě počkáte, snad se dozvíte,
jak napínavé vztahy dopadly. Dnes Vám
můžeme říci, že se Füfü rozešla s Tobim,
protože je na někoho takového příliš stará a našla si místo něj Vlka, se kterým se veřejně objímala u
stožáru. Slíbili jsme Vám informace o budoucím vývoji vztahu mezi La Syčkou a Jokerem, nasadili
jsme tedy do terénu našeho nejlepšího zvěda Urnu. Ten vyzkoumal, že La Syčka se Jokerovi dnes
záměrně vyhýbala, aby začal žárlit. Podle jeho odborných předpokladů si však plánuje v budoucnu
mnohem razantnější kroky! Když se Šimpo dozvěděl, že se Žabka ztratila, dostal obrovskou
migrénu. Ještě než mu však Žába stihla přinést léky, tak se uklidnil, protože mu došlo, že se Žabka
ztratila při hře, která proběhla před hodinou a už asi půl hodiny sedí v táboře a ona byla v první
řadě tou, která mu příběh vyprávěla. Šimpova reakce na ní podle Urny nijak velký dojem neudělala a
od té doby jsme v jejich vztahu zaznamenali jen lehký a postupně se rozšiřující odstup. Čaký zjistila,
že to Tobimu a Füfü nedopadlo, takže když šla kolem Tobiho u oběda, úmyslně zakopla, aby jí
Tobi musel chytit. Tobi se však díval na druhou stranu a její tah se moc nevydařil. Naštěstí vyvázla
bez zranění. Hodně štěstí příště! Vztah Geparda a Edy se dnes trochu rozvinul, podle Urny tomu
však chtějí dát trochu času, proto na to příliš nespěchají.

Čeká nás

Výroba vlajek pro vyzývání. Budeme se navzájem vyzývat v páce, aby náš národ jako celek posílil a
následně se odebereme k lovu kance a další zvěře, což je úkol, který jak očekáváme, zabere celý den.
A vzhledem k předpokládanému vedru, se budeme chystat do rabštejnského aquaparku. zde
proběhne několik vodních etap.

„DÍTĚ SE JIM POSEKÁ SEKEROU A ONI VOLAJ, ŽE NA NĚ PRŠÍ“ (LABUŠ NA GERMÁNY)

