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Staré pověsti Tscheské!
3. SRPNA 2017 - ČTVRTEK
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Ke snídani bude Krčma u
Veselé
Mileny
vydávat
kornflejky
s mlékem
(a
strdím).
Dopolední
svačinkou bude jablíčko. Po
polévce z domácích zdrojů si
dáme
Srnovo
koule
s těstovinami,
případně

s knedlíčkem, nebo rýží. Na
svačinku si dáme tatranku.
Na večeři si dáme chutnou
bramboračku.
K případné
druhé večeři bude chlebík
s pomazánkou.

Jaké bylo počasí?
Ráno nám lehce popršelo.
Napočítali
jsme
asi
devatenáct kapek, ale stany
jsme pro jistotu zavřeli. Celý
den bylo lehce pod mráčkem
a večer už bylo nutné obléci
aspoň tričko. Tak uvidíme,
co nás čeká v dalších dnech.

Bodový stav družin
1. IV. Germáni
2. II. Poláci
3. I. Angličané
4. III. Francouzi
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39

Nanuky štěstí! Nová lednice!

Celý den vaříme na ohni! Posunutý nástup!

Nekonečná pošta! Velká přetahovaná! První cechy! Kanada!

Sice se neustále snažíme vytvářet
plnohodnotný program pro děti, ale
největší nadšení včera vyvolala dodávka
čerstvých nanuků. Celým táborem se
během
vysvětlování
následujícího
programu neslo „Labuši, co že jsi to
vlastně říkal?“ No někdy udělá sto lidem
i dárek za pár korun. A další nanuky můžeme kupovat do zásoby, protože jsme pořídili novou epesní lednici s mrazákem, která
nahradila starou, jen lehce chladící. Velká vedra nám neustále zasahují do programu. Již dopoledne proběhla
vyčerpávající přetahovaná všech družin, která naše pískové hřiště pozměnila v jedno velké oraniště.
Odpoledne se táborníci rozdělili do nepoměrných skupin. Zatímco Anglie skoro celá vyrazila na koupaliště,
tak například o Germánů vyrazila pouze jediná Füfü. Táborníci, kteří zůstali v Tallhoferově dole se vrhli na
první letošní cechy. K výběru měli stavbu nové přehrady, lukostřelbu, historický šerm, výrobu korálků, nebo
karetní hry. Celý podvečer jednotlivé družiny vařili celkem osm jídel, jejichž příprava se mnohdy lehce
protáhla. V tábořišti se rozhořelo několik ohňů a z kotlíků nad nimi se linula různorodá
vůně. Díky nedopečeným bramborám, či nevykynutému těstu jsme museli posunou i
večerní nástup. Ten se následně protáhl ještě mnohem více, protože jsme byli doslova
zavaleni poštou. Kromě každodenních několik stovek elektronických vzkazů jsme měli naprostou záplavu
pohledů, dopisů a balíků. Jejich rozdávání nám zabralo skoro čtvrt hodiny a museli jsme opustit i od
tradičního zvolání „jsme traktor Zetor 24 brm, brm, brm“ od balíkových
šťastlivců. Celý nástup končil již za pološera a původně plánovaný táborák byl
odsunut na další dny. Již dlouho po večerce se nám rozmohla taková nepěkná věc. Kromě tradičního
neplecháře Schaumy jsme nachytali kanadu provozující Viki a Handsfree. „No použili jsme šampon,
pastu, kondicionér, tělové mléko a další“, přiznaly se obě výtečnice a nyní již více než půl hodiny perou
polštářky, povlečení a mikiny. „Víš Komáre, oni už jsou na nás všichni naštvaní, tak to radši vypereme,
aby nám to třeba zítra nechtěli oplatit“, svěřily se obě pradleny.

Volci vypuštěni, otka zapíchnuta!

Libuscha v zájmu nápadníků celé Evropy! Przemysl si nechal mošnu!

Przemysl si ponechal svou starou mošnu,
aby jeho potomkové nazapomněli na jeho
prostý původ. Zapíchl do země otku,
kterou poháněl volky, ty tedy předtím
vypustil. Přijal od Libuschina poselstva
knížecí háv a do mošny zabalil lýkové střevíce. A poselstvo pohostil
chlebem a solí. A hurá za Libuschou! No to je konec příběhu, který začal zjištěním, že Libuscha potřebuje muže, vládce, knížete
všech Čech pro doby dobré i zlé. I začali se sjíždět nápadníci ze všech stran lákaje je libuschina krása či bohatství, případně obé.
Nikdo ale neuspěl. Jeden byl z Moravy, druhý lákal Libuschu na vikingskou loď a třetí z vyspělého západu. Neuspěl ani jeden.
A tak Libuscha posílá posly s dopisem svému spolužákovi ze školy z Budče. Przemyslovi ze Stadic.

Láska, sex a něžnosti

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

Služba a hlídka
dne:
3. oddíl
Huliman: Máca

Služba:
Hafík, Žalka, Verka, Ptáče

Včerejší prasáci:
Jsou to naši staří známí!
Škorpík + Schauma
Šmudla + Miš

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 13

Master SpT chef!

Jak tedy dopadly výsledky odpoledního
snažení družin? Kdo je nejlepší kulinář?
Celkově jsme zjistili, že to jsou
Francouzi. Ti měli zcela nejlepší
nejenom polévku, ale také pečené hady,
jednohubky s Germány a společně
s Poláky i tzatziki. Poláci dále zvítězili
v salátu a bezkonkurenční limonádě.
Na Angličany nikdo neměl v pečených
bramborách.

Některé věci se prostě nemění a Kiki se
drží celý den po boku Jezdce. Náťa si
myslí, že v novinách jsou nesmysly, ale
že neustále pošilhává po Šimpovi
nikomu nemůže uniknout. Během
nočního spaní venku jsme dostali další zajímavé informace. „Labuši vyřiď
Komárovi, že nemůžu spát, protože mám horké bradavky“
sděloval za tepla Schauma. Jestli za to mohl vedle ležící
Urna, nebo Čaký se pokusíme zjistit. Zejn během návštěvy
koupaliště neustále skákal do vody s Béďou a Tchee-tchou.
Sízi a Kecal po sobě neustále na večerním nástupu házeli
vášnivé pohledy a radostně házeli kostkou na Ztráty a
nálezy, aby mohli políbit jeden druhého. Vlk spí před stany
přitulený ke Šmudle a Tony k Morčeti.

Čeká nás

Přemysl Oratsch už panuje nějaký ten
rok. Rutina. Je panovník dobrý,
rozhoduje, zemi rozvíjí. Ale Libuschi se
moc nevěnuje. A tak nudou začne věštit.
A tak se dnes vydáme přeplout Fltavu,
tedy poženeme pinpongáče řekou. Pak
nás také čeká závod slepých koní. A
protože Praha, která se staví, bude
vodyprostá, budeme stavět i vodovod.

„CELÝ DEN SE MŮŽEŠ SNAŽIT JAKO DE*IL DĚLAT HRY A STAČÍ JEDEN NANUK A
VŠICHNI JSOU NADŠENÍ“ (PROGRAMOVÝ VEDOUCÍ LABUŠ)

