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Staré pověsti Tscheské!
12. SRPNA 2017 - SOBOTA
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
K poslední snídani bude
Krčma u Veselé Mileny
servírovat závin a vánočku s
čajem. Na cestu pak každý
táborník dostane pitíčko a
tatranku. Ti, kteří pojedou
autobusem, si navíc přibalí i
toustíček. No a před obědem
už celou kuchyni předáme
čtvrtému turnusu.

A jakou že to měla ta večerní
krupicová kaše barvu? Všem,
kteří tipovali světle zelenou,
posíláme
jednu
velkou
gratulaci!

Jaké bylo počasí?
Na závěr tábora takové
nepěkné. Dopoledne nám
celé propršelo, ale v 21.
století víme, kdy přestane a
na jak dlouho. Následující
skoro tři hodiny bez deště
jsme využili k finálnímu
rozstřelu. Další déšť jsme
vyplnili dražbou a na
slavnostní nástup jsme opět
mohli ven. Noc je bez
mráčku, plná hvězd.

Bodový stav družin

1. IV. Germáni
2. II. Poláci
3. I. Angličané
4. III. Francouzi

159
146
121
120

Vedoucí oddílů:

I. Vitalinea+Sedma+Pat+Mat
II. Haše+Error+Tobi+Bodlinka
III. Máca+Tony+Goryla
IV. Wydra+Syréna+Morče

Služba a hlídka
dne:
4. turnus…
Služba:

Včerejší superprasáci:
Opravdu to v tom dešti
nešlo bodovat…

Včerejší prasáci:
Zase rok si budeme muset na
Buchtu a spol. počkat…

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 13

Záplavy! Hromy! Blesky! Rozstřel!
Oběd králů! Nej táborníci i prasáci! Germáni 1.!

Hromadné podpisy! Další nekonečná dražba! Demolice chatky!

Poslední celý den na tábořišti nás provázela nepřízeň počasí. Naštěstí
v 21. století můžeme sledovat, co nastane dostatečně dopředu. Proto
jsme mohli po polední polévce využít více než dvouhodinového okna
kdy nám nepršelo, nehřmělo, ba dokonce vysvitlo sluníčko. Táborníci
se naposledy rozeběhli po rabštejnských lesích, aby porovnali své síly
v tradičním rozstřelu. Nechybělo posilování, hádanky, šifry, pití vody
a dokonce žádaná zdravověda. Odpoledne jsme se před průtrží mračen uchýlili do Krčmy, kde proběhla (již tradiční) hostina
králů. Na výběr letos bylo ohromné množství hranolek, kuřecích nugetek,
smaženého masa, opečené slaninky, variace buřtů a párků, šopský salát, vařená
vejce a mnoho dalšího. „Tak to si dám líbit, takhle bychom tu mohli jíst
pořád“, liboval si s plnou pusou hovořící Buchta. V Krčmě nakonec proběhla
i předlouhá dražba. Začala dopoledne, pak byla přerušena a následně
dokončena o mnoho hodin později. No a vy se již během pár hodin budete
moci přesvědčit, co který táborník pořídil a domů přivezl. Před tím, než jsme se dočkali slavnostního
nástupu se začal ozývat podivný zvuk z chatky č. 6. „Já to ale
opravdu nebyl!“, zkroušeně hlásil Srna rozbití dveří. Naštěstí se
podařilo je opravit a chlapci si tak opět mohou zvát dovnitř dámskou návštěvu a zavírat se
s ní. Na posledním slavnostním nástupu, který byl jako loni
přerušován diskotékou ze sousedního tábora i autem odvážejícím
zbytky, se rozdávalo, vyhlašovalo, slavilo i smutnilo. Nejlepšími
stany se společně staly 1+20, tedy Máša+Žabka a Veska s Lyškou.
Naopak prasákem, který po mnoha letech přerušil nadvládu Miši a Plyši se stal Buchta. Za nejlepší
táborníky jednotlivých družin pak byli vybráni Hafík, Pilař, Lyška a
Notka. Tedy z poloviny stejné složení jako v loňském roce.
Napínavé bylo klání celých družin. Francouzi nakonec nenaplnili
svůj pokřik a nebyli „letos aspoň třetí“. Z bronzu se raduje Anglie.
Urputné soupeření Polska a Germánů nakonec vyznělo lépe pro
Germány. Sláva vítězům, čest poraženým! Na památku obdržel každý tradiční společnou
fotografii, kterou předtím vedoucí téměř 150 minut podepisovali.

Praotec nakonec na Říp vylezl!

Nikdy více germánských nápisů! Návrat do správných kolejí!

Přestože tomu počasí příliš nepřálo, tak se nakonec Praotec Čech rozhodl Řím neobejít a
nepokračoval k teplým mořím. Zůstal v zemi mlékem a strdím oplývající. Hrdinové Sekce
Zvláštních Služeb tedy opět po roce splnili svůj úkol, i když to letos bylo obzvláště nejisté.
Alternativy budoucnosti, které jsme během toulek českou historií viděli, nebyly příliš růžové.
Naštěstí vše je již v původních kolejích a německé nápisy se staly pouhou vzpomínkou na
minulost.

Konec tábora!
Bohužel je to tady! Konec. Dnes – v
sobotu 12.8.2017 v 10:00. Prosíme
všechny rodiče, aby nejezdili před
devátou hodinou, abychom mohli
v klidu vypravit všechny táborníky,
kteří jedou busem. Doufáme, že
autobus nenabere během cesty příliš
velké zpoždění, ale i tak Vás prosíme
o trpělivost.

Láska, sex a něžnosti
Během poslední triskošky se to ploužilo a ploužilo.
Bolt s HeBee dokonce na chvilku opustili rozbořenou
chatku číslo 6 a šli se
ploužit
k ostatním.
Klasicky
Vlk
a
Handsfree, Náťa a Kecal, Kiki a Jezdec, poté
Kiki a Šimpo a následně Kiki a Pilař. Lyška
pod dohledem ozbrojeného tatínka neopustila
náruč Mata. S dohledem nad Kiki záhy
přispěchal také ozbrojený Pískle. „Já jsem si říkal, co se stane s Matem a
Lyškou, až se Michal vrátí…“, nahlas uvažoval
tančící Buchta. Máša nejvíce tančila se Schaumou,
Gepard se Snejkem, bender s Mond a Well s Hašem.
Füfü se držela Horala, následně Urny a A-tom
Fiony. Urna se snažil mít co nejvíce času se
Schaumou, se kterým si dokonce navzájem udělali
kvalitní cucfleky. Uvidíme, co s táborovými láskami
udělá následující odloučení…

Čeká nás
Ranní brzký budíček, rychlá snídaně. No a pak balení, finální uklízení a
loučení…Slzy tradičně potečou proudem… Pak už se každý vydá do svého
starého domova a bude rozvzpomínat na své příbuzné. A co dál? Můžete se
těšit na srazy během roku, o kterých Vás budeme zavčasu informovat. Sledujte
nás během roku na našem webu, nebo na facebooku. Sbohem a díky za ryby!

„DĚKUJI VÁM VŠEM!“ (KOMÁR)

