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Staré pověsti Tscheské!
2. SRPNA 2017 - STŘEDA
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Ke snídani bude Krčma u
Veselé
Mileny
vydávat
makový závin, vánočku a
kakao. Dopolední svačinkou
bude melounek. Na oběd si
pošmákneme na vepřovém
vývaru
s nudlemi
a
následovat bude španělský
rozstřel s rýží. Na svačinku si
dáme chlebík s pomazánkou.
Večeři u Oratsche si všechny
družiny budou vařit zcela
sami.
Budou skořicové
perníčky, hadi na ohni,
brambory pečené v popelu,
tzaziki, zeleninové talíře,
jednohubky, anglická masová
polévka s kroupami, polská
bramboračka, francouzská
cibulačka se sýrem a
krutonky
a
germánská
frankfurtská
polévka.
K tomu domácí limonáda
z máty a citrónu. K případné
druhé večeři bude chlebík
s pomazánkou.

Jaké bylo počasí?
Stále vedro! Čím dál tím
větší. Přestože nám mnozí
píšete o bouřkách, tak ty
jsme stále viděli pouze
z velké dálky. Lehce se nám
zvedá vítr, ale je to spíše
příjemná změna. Jen tak dál!

Bodový stav družin
1. II. Poláci
2.-3. I. Angličané
2.-.3. IV. Germáni
4. III. Francouzi

38
37
37
24

Vedoucí oddílů:
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Vosy útočí! Elsa napadena!

Velký výlet po modré! Nebo po žluté! Kdo ví?

Žlutokolíkový les! Krev na koupališti! Tatra omdlela! Snejkbar!

Vosy na nás útočí pravidelně každý rok. Letos jich tu máme také hodně, ale zatím neútočily. Až do včerejška. Během
večerního nástupu si jedna nenechavá vosa dosedla na Elsu a zabodla se jí do ruky. Následovala
drobná chvilka křiku, kdy vosa řvala na celé kolo. Kyselé lízátko ale dostala nakonec Elsa. Výlet na
koupaliště měl být zpestřen drobnou soutěžní hrou, která nám měla ukázat, zda jsou chytřejší muži,
nebo ženy. Bohužel došlo k drobnému omylu a nejmenovaný vedoucí, který měl jít před všemi
oddíly po modré, to vzal po žluté. „Pro příště bych ten úkol asi dal někomu jinému než Bodlince“,
prásknul všem nejmenovaného vedoucího Srna. Anglie, Polsko i Germáni se drželi původní trasy a
nalezli pouze první a poslední otázku ze šestnácti. Ještě že máme Francouze, kteří také zabloudili a celou cestu se drželi vyznačených
kartiček. Na Kočičím hrádku jsme měli společnou zastávku, na kterou se Francouzi s Bodlinkou dostavili až po
ostatních družinách. „A já jsem myslel, že vyrazili dávno před náma.. A fakt
jsme je nikde nepředešli“, podivoval se nad změnou pořadí došlých družin
Srna. Během této zastávky jsme objevili v nedalekém lese plno vzrostlých
žlutokolíků, které jsme ke svačině rychle sklidili. Krásné modré koupaliště
nevydrželo náš nápor dlouho. Hned při příchodu nás překvapila paní na
vrátnici, která nás upozornila na to, abychom si v místním stánku nic nekupovali, protože to tam
mají děsně drahé. „Představte si, že tam zmrzlina stojí 50 korun!“, zvala nás s úsměvem místní zaměstnankyně. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o Magnum a normální zmrzliny stály kolem 30 korun, jsme to vzali v pohodě. Co se ovšem během těch let
ve stánku nezměnilo je rychlost obsluhy. „tady v tom šnečím stánku se za ty roky co sem
chodíme, fakt nic nezměnilo!“ okomentoval nezměněnou situaci místního „rychlého“
občerstvení Srna. Proto jsme se vrhli na hrátky ve vodě. Tam se ovšem hlava na hlavě občas
potká více, než je zdrávo. Nejprve tekla červená Snejkovi a následně i Šútrákovi. Aby toho
nebylo málo, tak se Tatra skládala na židli tak neobratně, že ztratila rovnováhu a zřítila se do
trávy. „Tatra omdlela, leží, zvrací, chroptí, pomoc!“, volal poplašený Srna. Jako obvykle zbrkle a unáhleně.

2x běda mužům, kterým žena vládne!

Kdo je chytřejší, ženy nebo muži? Kdo chodil s Libuschou do školy?!

Máš to marný. Můžeš se snažit soudit sousedské spory jak chceš, vždy se to nebude někomu líbit. A co
teprve, když jsi žena. Libuscha do svého vládnutí vkládá, co může, ale mužům se nezavděčí. Běda
mužům, kterým žena vládne, ozývalo se celým Fyšechratem. Trochu to tedy v Libuschi vře a rozhodne
se, že vyzkouší, zda jsou chytřejší ženy nebo muži. My již víme, že v testu obstály ženy stejně dobře
jako muži. Přesto, žena to moudrá, rozhoduje se Libuscha najít národu tscheschkému vladaře, muže.
Ale koho? Přetahuje se o ní spousta mužů. Ale tak nějak to není ono. Ale přece jen. Tenkrát. Ve škole
v Budči. Tam přece se rozdělovala o svačinu chleba s kancem a křenem s nějakým Prschemyslem. Ale
kde je tomu konec? Vzpomene si ještě? Ale, inu co, proč k němu neposlat posli s psaním a nepozvat ho na Fyschechrat?

Nelegální technoparty u
Fltafy!

Po mnoha letech tradičních triskošek
v Krčmě jsme se letos navrátili
k historickým tradicím a obnovili
Open Air festival ve Lhotě. Během
tropické noci až do brzkých ranních

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

Služba a hlídka
dne:
2. oddíl
Huliman: Bodlinka

hodin trsala drtivá většina táborníků.
Mezi všemi ovšem vyčníval Šútrák.
Toho nezajímalo, jaká hudba se hraje,
trsal si na svém vlastním místečku
nonstop. Postupně se pod ním
tvořila stále větší a větší kružnice
vydusaného štěrku. Naštěstí triskoška
nakonec skončila a tak jsme mohli

Včerejší prasáci:

No jeden den jsme je měli a
druhý den zase ne… Buďto
jsme tak měkcí, nebo si fakt
uklízejí…

CENA 10 TDA

bezštěrkové místo zase po dvou
hodinách usilovné práce dát do
původního stavu.

Láska, sex a něžnosti
Je toho opravdu mnoho, možná se ani nedostane
na všechny. Kiki se během výletu do Slatiňan
vykašlala na svůj vztah na dálku a místo Pylaře se
celý den věnovala Jezdci. Cestou jej krmila jako
svého koníčka a v bazénu celou dobu neplavala
s nikým jiným. Schauma, Urna a Tomikl se zhlédli
v místních slečnách a několik hodin se snažili
krůček za krůčkem přiblížit k místním kráskám.
„Podívej Komáre, jak se ti trapáci snaží se k nim
dostat!“, nenápadně nás upozornily žárlící Sizi, Gepard a Quaska. Večer se ovšem Kiki
rozhodla kluky podělit a tančila jak s Pylařem, tak s Jezdcem. Kdo ale vyhrál si můžeme
domyslet lehce, protože Kiki nakonec před stan ulehla s Jezdcem. Schauma a Urna leží
s Mášou a dělají neustále bordel. Lyška seděla celý den na koupališti s Matem a následně
s ním protančila střevíce. Šimpo se také letos vrhnul na Miš, přestože kouká také po Máše.
Morče si volí mezi Žabkou, Čaký a Sedmou. „Ale Žabka je pro něj větší, Čaký je na něj stále
mladá“, neopomenul nám dodat starý komentátor Haše. další klasický pár byl Tobi a Füfü.

Čeká nás

Tedy, bude to zajímavé. Hned několik mužů
přijelo na Fyschechrat, aby zápolilo o ruku
Libusche.
Kdo
zvítězí
v
souboji
přetahované?
Pravděpodobně
nikdo.
Libuscha už má jasno. A posílá poselství ke
svému příteli Prschemyslovi. (Z poselství bohužel dojde jen hrstka mužů, to víte, doba
Libuschina je doba Libuschina. Doba plná lapků s ostře nabitými zbraněmi). A Prschemysl,
jak jinak, ženské náruči (k tomu bohaté) neodolá. Odchází i se svou mošnou na
Fyschechrat. A my Oratsche samozřejmě náležitě pohostíme. Připravíme mu bohatou osmichodovou hostinu na přivítanou. Budeme vařit perníky, polévky, tsatsiky, hady, zeleninové
talíře, limonády a další. To vše na přivítanou nového knížete.

„SPÁT! CO TADY DĚLÁŠ!“ (PAT NA HLÍDKU Z VLASTNÍHO ODDÍLU)

