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Staré pověsti Tscheské!
9. SRPNA 2017 - STŘEDA
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Ke snídani bude Krčma u
Veselé Mileny servírovat
rohlíček obzvláště vypečený,
pomazánkové
máslo
a
salámek a čajík. Dopolední
svačinu nabídne šťavnatý
meloun.
K obědu
si
pošmákneme
na
uzené
polévce
s kroupami
a
vepřovými
výpečky
se
špenátem
a
výběrem
z knedlíků. Na odpolední
svačinku si dáme rohlíček
s nutelou. K večeři nás čeká
další barva krupicové kaše.
Soutěž pro rodiče: uhádněte
barvu dnešní krupicové kaše
a získejte bod pro oddíl
vašeho dítěte. K případné
druhé večeři si dáme CKD.

Jaké bylo počasí?
K ránu byla trošku zima, ale
postupně se počasí jen
zlepšovalo.
Odpoledne
vystoupalo na něco kolem
třiceti
stupňů.
Teplo
vydrželo až do večera.

Slimouš útočí!! Sami na koupališti!

Sázková kancelář ErroTon! ArmyShop vykoupen!

Druhá stezka odvahy?! Ve Slatiňanech nás nechtěli! A pak zase jo!
Slimouš – cizí tábor sídlící vedle nás už byl očividně za ty roky naštvaný, že máme budíček
dříve, tak si tento rok nastavili budíček vždy o patnáct minut před námi. A to tak nahlas, že to
skoro každý den aspoň půlku tábora vzbudí. Když jsme si my udělali večer stezku odvahy, a
možná u toho dělali menší randál, naštvali se a ráno na cestu nad táborem přijeli s autem a
pustili hudbu na plné pecky. „No to jsem zvědavý, kdo to vyhraje. Jejich děti nic neumí,
protože se tam celou dobu jen nudí, a nic nedělají, ale zase je jich o trošku víc…“, komentoval Slimoušův
válečný akt intelektuálně rozzuřený Haše. Ale my jsme si jistí, že už to Slimouš vícekrát neudělá. Po svačině jsme se
vydali do Slatiňan na koupaliště. Ne všichni však chtěli, a proto šlo dvanáct
(ze 75) táborníků na zámek. Tam nás však
nechtěli! Byli jsme prý neohlášení, a bylo nás prý
moc. Labuš se tedy sebral, že prostě odejdeme.
Ovšem jakmile jsme se vydali na další pochod,
pokladní si to rozmyslela, a volala na nás, že tam tedy můžeme. „Asi
ta paní čekala, že jí Labuš dá nějaké peníze a bude se jí snažit podplatit. Ještě, že jí na to
neskočil!“, komentoval situaci Buchta. Naopak když jsme dorazili na koupaliště, tam nás uvítali s otevřenou náručí. Když
jsme vstoupili, nikde nikdo! Dnes si nikdo neplánoval jít se koupat, takže jsme tam byli skoro úplně sami! Teplo na
koupání však bylo. Uprostřed pobytu na koupališti šla skupina 30 lidí do města,
aby si nakoupili nějaké dobroty a podobně. Po cestě jsme však narazili na
armyshop, a když si děti všimly vojenských čepicí za třicet korun, tak je všechny
vykoupily. A pak ještě další sortiment! Večer proběhla sázková kancelář Errora a
Tonyho, kde si táborníci mohli vsadit TDA, zda jiní táborníci dokáží, nebo
nedokáží různé věci. Například jestli Kiki a Sisi vyhraje v tom, kdo první vypije
okořeněný humus. Nebo jestli si Urna ustřihne tři centimetry ze svých dlouho
pěstovaných vlasů. Při ErroTonu jsme vysílali včerejší srabáky, kteří odmítli jít na stezku odvahy, po
jednom, ve tmě po okruhu tábor-pomník-tábor.

Bruncvík získal do Erbu lva! A vlka!
Neomenia se téměř vdala! Filoména sežral lev!

Bruncvík, kníže na českém trůnu, zdědil po svém otci království bohaté v a
veliké. Příliš se ale nesnažil, o jeho další rozšiřování. A tu dochází jeho ženě
Neoméně trpělivost. A aby je Bruncvík uspokojil, vydává se do světa za
dobrodružstvím. A po sedmi letech se vrací i s novým společníkem – Českým
lvem. Právě včas zabrání Neoméně v nové svatbě s Filomenem. Filomena
sežere lev, který je následně vsazen do českého znaku. A pod tímto znakem
spávají ještě o tisíc let i sestry Marie a Agnes – Sestry Tallhoferovy. Ale to už je jiný příběh.

Láska, sex a něžnosti

Bodový stav družin

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

118
104
93
91

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: Mat
Služba:
Locyka+Štěně+Lyška+Tatra

Včerejší superprasáci:
opět nic.. asi se málo snažíme..

Včerejší prasáci:
Pyrát + Šůtrák
Skiller

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 13

Prezidentské toasty

Včerejší snídaně pro vedoucí se
nesla v žertovném duchu. Pro
vedoucí byly nachystány speciálni
toasty, které si vzal na starost
samotný prezident SpT Námořník.
Někdo se tedy včerejšího rána
zakousl do toastíku s dávkou
pepře, jiný našel wasabi, další
bramboru, mojito, či jiné žertovné
příchutě. Moc děkujeme za pomoc
v kuchyni a budeme se těšit příště.

Handsfree nám dnes potvrdila, že chce po
táboře spávat s Vlkem. Urna profesionálně a
nenápadně vyslechl, že Náťa a Skiller už řeší
svatbu. Šutrák a Smajlík spolu byli viděni ve stanu, ze kterého
vyšli až po půl hodině. Škorpík se pak, aby nebyl pozadu
hrdinně nabídl, že Smajlíka a navíc ještě Strašilku, doprovodí na večerní stezku
odvahy. Morče se celé dny lísá k Žabce, a chodí s ní úplně všude. Následují je malé
děti, které jim říkají mamko a taťko. „Ale to přece nedává smysl, Morče by mohl
sám být tátou Žabky tak nadvakrát!“,
komentovala situaci zmatená La Syčka. Urna
ještě kromě Náti a Skillera sledoval i Kiki a
Šimpa, jak se opodál u Handsfree a Vlka
lísají a snaží se je napodobit. Podle Urny
ještě nemají dost zkušeností. On sám se učil
podobným způsobem. Kitty při nástupu
pokukovala po Zejnovi, protože byl vyhlášen, jako jeden z odvážlivců, kteří se
vydali na stezku odvahy. Odvahu prý Kitty oceňuje na mužích nejvíce.

Čeká nás

Snad nejznámější stará česká pověst – O sestrách Tallhoferových.
Dopoledne proběhne vyzívání a hry na hřišti a koupaliště. Po svačině se
proškolíme ve zdravovědě. Odpoledne si zahrajeme Benderovu hru na
přežití a pískanou. Po odpolední svačině proběhnou cechy jako
korálkovaná, airsoft, stavby ohniště, zoomba, kytara, deskové hry, dračí
doupě a jiné.

„NEDIVTE SE, ŽE JSOU PRDÍKY, KDYŽ DĚLÁTE KOTLÍKY“ (LABUŠ PO MEXICKÝCH FAZOLÍCH)

