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Staré pověsti Tscheské!
5. SRPNA 2017 - SOBOTA
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Ke snídani bude Krčma u
Veselé Mileny vydávat chléb se
salámem a sýrem. Dopolední
svačinkou bude okurek na
kousky.
K obídku
si
pošmákneme na krupicové
polévce s vejcem a následně
kuřetem
na
paprice
s těstovinami
(„limitovaná
edice bude i knedlík, ale to tam
Komáre nepiš“, sdělil tajnou
informaci Pískle). Odpolední
svačinou
bude
jogurt
s rohlíkem a tradiční plesovou

večeří jest hamburger s kolou.
K případné druhé večeři bude
chlebík s pomazánkou.

Jaké bylo počasí?

Stále velmi příjemné teploty
jsou krásně snesitelné, celý den
bylo polojasno a v průběhu
dne spadlo pár kapiček, které
mnohé ani nedopadly na zem.
Slunce na nás vykouklo až
v době, kdy družiny vyrazily na
výlet. Prostě počasí na
objednávku.

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

80
76
65
53

Vedoucí oddílů:

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

Služba a hlídka
dne:
1. oddíl
Huliman: Pat

Služba:
Horal + Tomikl + Blesk +
Hrošík

Včerejší superprasáci:
Opět Buchta, dále pak Miš a
Bender+Nakladač+Vlk+Bolt

Včerejší prasáci:
Waku+Leo
Urna
Tomikl+Dřevák
Pyrát+Šútrák
Škorpík+Schauma
Srna + Kecal
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Růžovokolíky na padrť! Brambory!
Angličané olizují lokty! Ruská ruleta! Oni spí!

Dvoje bodování! Smrdutý hábit! Nedobytná kadibudka! Buchty!
V průběhu dopoledního transportu růžovokolíků (nejmenších
tábornic) ostatními členy družin, došlo k mnoha zajímavým pádům.
Germánský a polský růžovokolík byl nakonec natolik potlučen, že
musel být vyměněn za jiný. Jediní Angličané, tedy družina
s nejmenšími nosiči, obstáli bez jediného pádu na zem. „Ještě že
nejsem polská mala holčička, fakt bych se nechtěl rozbít jako Smajlík! A A-tomovi do rukou nikdy
nepůjdu“, rozumoval anglický nosič Buchta. Včera poprvé se na táboře rozjela velká škrábací akce – bramboriáda. Díky
ohromnému množství táborníků bylo 15 kilo brambor oškrábáno během pouhých devíti minut! „To bych teda nečekal, že to stihneme
tak brzo. A to jsem ještě neběžel naplno“, podivoval se nad výsledným časem Buchta. Vzhledem k rychlosti jsme
mohli dopoledne odehrát celkem tři etapové hry. Po bramboriádě a transportu růžovokolíků jsme rýžovali zlato.
Následně jej každá družina rozdělila na tři libovolně velké části, z nichž se jedna náhodně vyřadila. „To je jako ruská
ruleta, že jo?“, tázal se světa znalý Buchta. A ani nevěděl, jakou měl pravdu. Angličané totiž zcela všechno vsadili na
jednu kartu, která nevyšla. „A já si se Sedmou nakonec říkala, že to číslo jedna není dobré!“,
popotahovala smutná Vitalinea. Naopak sázka na dvojku vyšla Polákům, kteří uchránili celý
poklad. Na jistotu naopak hráli Francouzi a Germáni, kteří poklad rovnoměrně rozdělili a
přišli pouze o třetinu zlata. Aby toho pro Vitalineu nebylo málo, tak během rýžování odložila svůj modrý hábit
do hnědého, nelibě vonícího, ba přímo šíleně zapáchajícího ….. „A já jsem si říkal, že tady furt něco děsně
smrdí“, litoval nebohou vedoucí Buchta. Nový způsob opuštění kadibudky vynalezla Strašilka. Jako služba se
chtěla dostat ven tak rychle, že ze zamčené boudičky zvolila výstup vyplížením se pode dveřmi. Michal pak dlouhé hodiny trávil u dveří
a zjišťoval, jak jen je možné, že se samotné uzamkly. Celé odpoledne trávily oddíly zkrácenou verzí Petrachtace. Hlavním úkolem bylo
secvičit divadlo, ale dostalo se i na spoustu dalších aktivit. Angličané například zkoušeli olíznout vlastní loket a Hafík
vymyslel nový zajímavý pokrm – broskev v rohlíku. Germáni oproti tomu cestou nalezli starou zapáchající rouru,
kterou vybraní táborníci zkoušeli projít. „To jste měli slyšet Notku jak nadávala. To by se
nemusel stydět ani stoletý zedník“, nemohl se ještě dlouho poté vzpamatovat Srna. Ten si
cestou nešel plný krmelec a spokojeně se napásl. Petrachtaci také využili vedoucí k tomu, aby
se vyspali a nechali samotné táborníky nacvičovat divadlo. V jednom z mnoha balíků byl
schován báječný dárek. Od rodiny Pylaře a Lyšky jsme obdrželi ohromnou porci buchet.
Děkujeme! Večer čekalo táborníky ještě jedno překvapení - druhé bodování stanů. K našemu překvapení
nebylo až tolik prasáků a dokonce se našly stany s plným bodovým ziskem.

Krscheschomyslova zlatá horečka!

Není jídlo! Neuměteli spáleny! I Březové hory shořely!! Létající Šemík!

Krcheschomysl přednesl lidu věštbu své praprapraprababičky, která předpověděla, že se její
prapraprapravnuk stane slavným díky obrovskému bohatství, které se mu podaří
nahromadit – díky zlatu! A tak se i ten den podle předpovědi objevili kovkopové, kteří zlato
Krcheschomyslovi přinesli. Bylo jich ale málo, tak přikázal, že všichni farmáři, kuchaři,
dělníci, prostě úplně všichni, budou kopat zlato. A budou se nazývat horníky. Když začal lid hladovět, objevil se
Horymír na Šemíkovi, vládce léna Neumětel, který přišel Krcheschomysla přesvědčit, aby těch šíleností nechal. Vládce se Horymírovi se
svými horníky vysmál a nechal celé Neuměteli za jeho drzost podpálit. Horymír
si to nenechal líbit, a zapálil Březové hory. Nesmál se však dlouho, protože byl
posléze odveden stráží přímo zpět před Krcheschomysla. Ten rozkázal, že
Horymír bude popraven vlastním mečem! Horymír měl však nakonec poslední
přání – a to projet se naposledy na slepém Šemíkovi. Ať se klidně projede, nikdy se na slepém koni stejně nezachrání.
Šemík však přeskočil hradby a s Horymírem utekl! Když začali i kovkopové hladovět a náš vládce snědl poslední krajíc
chleba, uvědomil si, jakou chybu udělal. Zlato ho už nezajímá a navrací zemědělství do lepšího stavu, než bylo kdy předtím.

Petrachtace

Mnoho let jsme chodili na
celodenní výlet bez zásob jídla a
táborníci si museli jídlo získat prací
u místních domorodců. Postupně
dostávali větší a větší zásoby a
vařili si cestou sami. Letos jsme
celodenní výlet změnili pouze na
odpolední a ze všech úkolů, které
se dříve plnily, zbylo pouze
secvičení divadla a sepsání zprávy
z výletu,
kterou
družiny
prezentovaly u večerního táboráku.
Jejich zprávy byly natolik zdařilé,
že zítra vyjdou ve speciální příloze
našich novin! Máte se na co těšit!

Láska, sex a něžnosti
Z několika nezávislých zdrojů (Locyka, Goryla a
Wantscha) se nám doneslo, že Rychlík tajně sleduje Suri a
má s ní dlouhodobé plány. Urna v průběhu dne vystřídal
Schaumu za Mášu. La Syčka se již veřejně tulí s Vlkem. Šmudla je den ode
dne sledovanější a sledovanější. K prvnímu Nakladači se postupně přidávají Skiller, Srna a
Vlk. Kecal se každá ráno předvádí před Well a roztáčí rozličné taneční kreace. Horal
během dne vzkazoval ostatním klukům, že u něj ve stanu budou vyrábět kondomy.
Handsfree opustila Viky a celý den strávila s Well, protože Viki celý den pobývala
s Tomiklem (jak nám Handsfree zatepla nabonzovala). Pylař kromě starání se o Šútráka
nezapomíná ani na Handsfree, u které chce tímto způsobem zapůsobit na city. Gepard
byla pozvaná na ples, jen se nám zatím nepodařilo zjistit od koho. Lyšce včera odjel hlídací
tatínek Michal a tudíž se může naplno rozjet, na což se těší Mat i Bender. „Komáre
opravdu už Michal odjel?“, s nejistotou ve hlase zjišťoval Mat. Kiki hlídacího otce na
táboře má stále, ale ani to Jezdce neodrazuje a dokonce už Kiki nosí luční kvítí. „Bacha
mám velkou vařečku a nebojím se jí použít!“, proháněl po tábořišti nebohého Jezdce
nebohý otec Pískle. Hafík ke včerejšímu svátku dostal od tajné ctitelky milostný dopis.
Bohužel se nám jej nepodařilo přečíst celý. Srna dopisy od Geparda dostává již několik dní.

Čeká nás

Kouzelník Žito začaruje rozhádaný lid. Všechny bude bolet levá pata! A tak tomu bude navždy,
a odčaruje jen pouze, pokud ho budou celý den bavit a plnit jeho úkoly v Olympiádě pod jeho
režií. A navíc mu musí k večeru uspořádat ples!

„KDO VÁM TO VYHÁZEL STAN?“ (MICHAL) - „NO TO BYL TEN KRYSÁK“ (LEO) – „VŽDYŤ TO JE
PŘECI MORČE“ (WAKU)

