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Staré pověsti Tscheské!
4. SRPNA 2017 - PÁTEK
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Ke snídani bude Krčma u
Veselé
Mileny
vydávat
kornflejky s mlékem (a strdím)
– dnes už doopravdy.
Dopolední svačinkou bude
ovocný jogurt. Po poledni se
budeme těšit na vynikající
brokolicový krém a následně
se
dokrmíme
lečem
s bramborem. Na družinový
odpolední výlet si táborníci
zabalí rohlíčky a broskvičky.
Na večeři si každý opeče
špekoně na ohni. K případné
druhé večeři bude chlebík
s pomazánkou.

Jaké bylo počasí?

Pršelo, jen se lilo. Tedy
alespoň v období mezi 14:59 a
15:06. Ale i to je pro nás velká
změna a skromný deštík jsme
brali
jako
něco
téměř
neznámého. Teploty zůstávají
stále vysoké a noční kulatý
měsíc krásně osvětloval letní
SpT kino.

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

67
65
56
46

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. oddíl
Huliman: Syréna

Služba:
Strašilka + Urna + Quaska
+ Čakí

CENA 10 TDA
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Celý tábor v potoce! Prší! Prší!

Letní kino Tallhoferův dol! Tuning kadibudek!

Nenažranci! Pískle v mrazáku! Airsoftový superteam! Jiné menu!

Sice nás včera překvapil několikaminutový
deštík, ale ani to nás neodradilo od etapové
hry v potoku. Tradiční oblíbená hra
s pingpongovými míčky probíhala celé
dopoledne a nikdo z táborníků nezůstal
suchý. Mnozí se místy sotva namočili, ale v jiných zákrutách se propadali do čvachtavého bahýnka až
po kolena. Někteří po pás. A ti nejmenší po krk. „Ještě že jsem pořádně vyrostl, nemám problém projít
ani tím největším humusištěm“, radoval se zabahněný Srna. Deštík přišel ve chvíli, kdy jsme hromadně
stavěli vodovodní potrubí pro nově zbudované město Praga. „A když teď prší,
to opravdu ten vodovod musíme stavět? Sucho už snad skončilo, ne?“ zkoušel
se vyhnout z budovatelské hry Buchta. Během celého dne probíhala renovace nově renovovaných
kadibudek. Po předchozím měsíci používání již některá dvířka sesedla, tak se náš všeuměl Michal vrhnul
na jejich opravu. Aby toho nebylo málo, tak u všech dveří
doplnil praktické madlo na zavírání. „To je fakt super nápad,
když jsem seděl vevnitř, tak jsem na dveře nedosáhl, ale teď už si můžu klidně zavírat i
otvírat“, radoval se spokojený Buchta. Tiskařský šotek se nám vloudil do včerejšího
vydání do sekce kuchyně. Musíme opravit včerejší táborové menu. Ke snídani jsme
nakonec měli chleba s paštikou, polévka byla bramboračka a jako večeře chlebík se
šunkovou pomazánkou. Po poledním klidu se hrstka statečných vydala na airsoftění v přilehlých lesích. Po hodině se navrátili
prostřílení jako řešeto a stopy po kuličkách si mnozí ponesou po zbytek prázdnin. „Ještě že jsem s nimi nešel, takovou modřinu
jako má Vlk bych na zadku nechtěl mít“, svěřil se nám spokojený Buchta. Večerní program se nám včera neprotáhl, ale protáhla
se večerka. S počínajícím soumrakem jsme se vydali na návštěvu letního kina, kde táborníci mohli poprvé spatřit letošní
táborová videa. Následovalo prohlížení letitých fotek a porovnávání
stávajících vedoucí s o mnoho (až desítkami) let mladšími kopiemi. A
delší čas znamená i větší hlad. Táborníci zcela vyprázdnili táborové
zásoby. Během útoku na kuchyň jsme mále přišli o nebohé Pískle. Ten
hledaje zásoby v ledničce a
mrazáku dostal facku od dveří,
které otevíral řítící se Máca.
Zákony fyziky jsou neúprosné
a hmota valící se dveřmi se
rovnala Pískleti do mrazáku vrženému. Naštěstí Pískle i lednička jsou v pořádku a
budou s námi i do dalších dní.

Przemysl si bere kněžnu Libuschi!

Libuscha zakládá nové město! Przemysl ji lehce odbývá! Sucho!
Przemysl si vzal za manželku kněžnu Libuschi. Již samotný
příjezd s volským spřežením byl nezapomenutelným.
Svatba to byla velkolepá a budou o ní hovořit ještě další
generace. Následně se ovšem Przemysl začíná chovat
despoticky. Nedbá příliš nářků prostých lidí, kteří za ním
chodí, a věnuje se hlavně svým zálibám. A dalším ženám.
Zato Libuscha nepřestává věštit a dokonce jednoho dne zahlédla „město veliké, jehož sláva hvězd se
dotýkati bude“. Bohužel nové město, jenž nechala založit, se potýká s velkým nedostatkem vody. Nové
vodovody se naštěstí podařilo zbudovat a město, jež slove Praga se může rozrůstat do velké slávy.

Láska, sex a něžnosti
Miš včera po většinu dne visela na A-tomovi, kterého po většinu
času hladila ve vlasech. Gepard se snažila Kiki přebrat Jezdce, ale ten
se nedal a celé letní kino strávil v jednom spacáku s Kiki. „Ale to
tam fakt Komáre radši nepiš, je to stále tajné“, červenala se do
spacáku zabalená Kiki. Sedma večer sledovala Erora, který sledoval Hašeho jak se
převléká a přislo jí to děsně vtipné. Bleskovi připadá roztomilá Sizi, ale stále jej od ní dělí
velký věkový rozdíl. Zato Pylařovi to jako problém nepřipadá a v noci pod širákem se
k Sizi pomaličku, polehoučku sunul. Šutrák celý polední klid trávil po boku Smajlíka u
kadibudek a ruku v ruce házeli kamínky směrem k chodícím táborníkům.

Včerejší superprasáci:

Letos poprvé jsme měli letecký
den, který si vysloužil:
Buchta

Čeká nás

Sbohem BS!

Včerejší prasáci:

Škorpík
Skill + jezdec
Srna + Kecal
Bender+Nakladač+Vlk+Bolt

Bohyně Slunce s malou Slunečnicí
nás po spokojených třech dnech
opustila a navrátila do pohodlí
svého domova, internetu, televize a
splachovacího záchodu. Děkujeme
za návštěvu a příště se na vás zase
budeme těšit.

Praotec Čech se přesune v čase k Libuschinu
prapravnukovi Krzemyslovi. Ten se bude více
zabývat zlatem a odvrátí se od prostého lidu. Až
muž jménem Horymír se pokusí situaci změnit.
Družiny budou poprvé škrábat hromadně brambory
během bramboriády, budou rýžovat zlato a přenášet
jednoho z členů přes vysoké hradby. Celé
odpoledne pak budou společně trávit na výletě, kde budou mít za úkol secvičit
slavnostní divadelní představení. A večer nás čeká první táborák.

„JÁ JSEM ŠILA A FÜFÜ MI TO STRKALA DO PUSY“ (NOTKA)

