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Staré pověsti Tscheské!
6. SRPNA 2017 - NEDĚLE
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 13

20. olympiáda SpT! 19. ples SpT!
Marcelka opět dorazila! Rozsekaná Bodlinka!
Chrápající Wydra! Hambáče s kolou a hranolkami! Bašta!

Ke snídani bude Krčma u
Veselé
Mileny
vydávat
různonáplňové
záviny
s kakajíčkem
a
čajíčkem.
Dopolední svačinkou bude
sladký melounek. K obídku si
pošmákneme
na
slepičí
polévce
s nudličkama
a
následně sekaná (tentokráte ne
z Globusu, ale z ……….)
s brambůrkem
a
kyselou
okurkou,
nebo
červenou
řepou. Odpolední svačinou
bude rohlík s pomazánkou.
Večer se můžeme těšit na
klasické CKD. K případné
druhé večeři bude chlebík
s pomazánkou.

Jaké bylo počasí?

Je to už obehraná písnička, ale
pořád stejné. Krásné, sem tam
obláček a teploty vysoké. Pár
kapek nám spadlo v době
příchodu táborníků z plesu,
díky čemuž včera šli všichni
spát do svých stanů. Snad.

Bodový stav družin

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

83
79
69
57

Celá sobota se nesla ve slavnostním duchu. Ráno jsme se budili
olympijskou hymnou, která nás uvedla do jubilejních 20.
olympijských SpT her. „Tady je olympiáda starší než všichni
táborníci dohromady“, rychle počítal mladičký Buchta. Soutěžilo se
v mnoha tradičních i netradičních disciplínách. Kromě střelby ze
vzduchovky a z luku jsme házeli těžkou matarou, malovali, běhali s pingpongáčem, či poznávali slavné pohádkové
osobnosti. Jubilejní táborový ples nás čeká sice až za rok, ale i tak jsme si užili pravou hospodskou zábavu. Jako již
tradičně přijela i Marcelka Holanová, která všem předvedla oblíbené taneční
kreace a kterou táborníci několikrát vytleskali o další přídavek. Další tradicí, které
se již léta nemění je předplesová večeře. Také
letos jsme měli hambáče s kolou, které jsme
ještě vylepšili porcí hranolek s tatarkou. „Tak to je tedy bašta, na tuhle sobotu se
z celého tábora těším úplně nejvíc!“, pošmakoval si
spokojený Buchta. Nadšení táborníků neznalo mezí ani
během plesu, kdy jsme jim z táborové pokladny
pořizovali limonády rozličných barev a příchutí. Bodlinka, která z plesu spěchala za
Hašem, který vyrazil o skupinu před ní, se cestou totálně rozsekala pár metrů před
hospodou. Má zcela krvavý palec u pravé nohy, obě kolena na nohou, obě dlaně na rukou a pravé rameno. „Je fakt
statečná, že nás do tábora dovedla v celku, já bych brečel hned na místě jako želva“, chválil
statečnost naší vedoucí Buchta. Po večerce se táborem často line prazvláštní přerušovaný
hluboký tón. Vychází z chatičky číslo 1 a táborníci, kteří drží hlídku, vědí, že pochází od
Wydry. Sousedních pět chatek už si zvyklo a hlídky tomu také pomalu přicházejí na chuť a
pravidelně si Wydru přichází poslechnout. „Já měl dneska rekord“, chlubil se hlídkující Buchta.
„Slyšel jsem to skoro až u kadibudek. Zato Hafík ten měl smůlu a neslyšel ho ani u stožáru“.

Kouzelník Žito přijel na kohoutu!

Levá noha bolí! Kouzelník Žito slovo splnil! Ples nám ulevil od bolestí!

Celý Fyšechrat zrána zíral, když tažený kohouty zjevil se cizinec provádějící kejkle a
šprýmy všelijaké. Zprvu to všechny bavilo. Ale když začal zasahovat do dění hradního
a soudit spory různé, bylo všem jasné, že situace se přiostřuje. A potrápil nás, když
jako trest za nesváry rolníků seslal na celičký národ český bolesti nohy levé. A prý že
to pomine. Uspořádáme-li mu hry olympijské a ples. Nakonec proč ne. Hry byly, ples
též a i jeho další úkol zapíchnout živé pečené husy a dostat z nich poselství jsme
splnili. Takže levé nohy přebolely. Pozornému čtenáři by se mohlo zdát, že je vyhráno. Ale není. Na
cestě je už Golem. A to není žádná obyčejná věc. A kdo tenhle článek, který nikdo nečte, dočetl do
konce samého a pošle nám jednoduchý rým na slovo Golem, získá bodík pro oddíl svého táborníka. Uvidíme, jak moc
je český národ pozorný a pomoci schopný.

Návštěvy

Vedoucí oddílů:

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: Error
Služba:
Máša+Viki+Kosa+Skiller

Včerejší superprasáci:
včera nikdo ven neletěl….

Včerejší prasáci:
Skill + Jezdec

Každý rok nás na sobotní den
přijíždějí pozdravit rozličné
návštěvy. Ani letos tomu
nebylo jinak. Po poledni se
nejprve objevili tradiční parťáci
Drak a Prkno, aby se záhy po
nich objevila Lasárd s malou
Kelehenovou, která se po
probuzení se zájmem rozhlížela
po krásných stanech a zejména
moderních kadibudkách. Na
ples dorazila z nedalekých
Třibřich
Dvabříšky.
Stále
čekáme na prezidenta SpT
Námořníka, který by nás měl
poctít svoji návštěvou již dnes.

Láska, sex a něžnosti
Šimpo se vrací k Miši, téměř celý ples jí nosil
různobarevné limonády. Tedy pouze
v okamžicích, kdy se neploužil s Füfü. Pylař
se nejprve pohádal s Handsfree, která si jej chtěla udobřit, ale
Pylař se už věnoval svému mobilu. Proto se
Handsfree ujal Vlk, který využil nabízené šance.
V okamžiku, kdy si to Pylař uvědomil, došlo mezi oběma kohouty
nejprve k slovní přestřelce a následně i strkanici, která byla rychle
rozehnána blízkými vedoucími. Náťa protančila střevíce se Skillerem,
Quaska s Urnou, Jezdec pochopitelně s Kiki a Schauma s Mášou.
Uvidíme, jaké vztahy přežijí následující dny.

Čeká nás
Rabi Löw nemá právě důvěru
Pražanů. Dojde jim trpělivost s
jeho pokusy s oživením Goema a
nebýt zásahu samotného Rudolfa
II., sestrojil by prvního robota třeba někde v Germánii. A
na nás je, Golemy sestrojit. A věnovat se tomu budeme
dopoledne. A následovat bude samozřejmě módní přehlídka Golemů. Poté nás čeká
vodní vyzívání Poláků (pokud se ovšem neprotrhnou nebesa). A protože se dá
předpokládat, že Golem se splaší, budeme s ním odpoledne bojovat. A uklidníme se
až u podvečerního divadla. A večer? Stezka odvahy!

„KOMÁRE, NEVÍŠ KDE JE LABUŠ?“ (BĚHEM DNE ASI 5 TÁBORNÍKŮ NA LABUŠE…)

