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Staré pověsti Tscheské!
11. SRPNA 2017 - PÁTEK
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
.Ke snídani bude Krčma u
Veselé Mileny servírovat
šunkovou
pomazánku
s chlebem a čaj, k dopolední
svačině pak melounek. Oběd
bude naprosto honosný po
vynikajícím
vývaru
se
budeme všichni těšit na
hostinu králů. Ta bude letos
přesunuta z večeře a těšit se
můžeme na hranolky, kuřecí
nugety,
šopský
salát,
vajíčka,
párky,
pečené buřty, či opečenou
slaninu. Odpolední svačina
bude spojena s dojídáním
rautu a k večeři se snad
konečně dočkáme barevné
krupicové kaše.

Jaké bylo počasí?

Přes den opět parádní.
Vysoké teploty, občas nějaký
mráček a mírný větříček.
Večer před půlnocí začalo
lehce pršet a deštík nás
skrápí i v době uzavírky
dnešních novin. Třebas nám
opět poteče i potok.

Bodový stav družin

1. IV. Germáni
134 +
2. II. Poláci
118 +
3. I. Angličané
100 +
3. III. Francouzi
100 +
(dnes aktuální výsledky
nezveřejňujeme, všichni se
necháme zítra překvapit
výsledným skóre)

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:
Goryla+Tobi+Vitalinea
Služba:
Adel+Snejk+Tomikl+
Dřefák+Šmudla+Miš+
Bender+Kiki

Včerejší superprasáci:
kupodivu nikdo…

Včerejší prasáci:
Škorpík
Naty + Mond
Miš + Šmudla
Skiller

Nakladač+Vlk+Bolt+Bender
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Sestry nikoho neodnesly! Olej!

Klikovací maratón!Hafík superhrdina!Polní oběd!
Stesky po válečném šílenství?!? Další letní kino! Prší krásně!

Snad kvalita česneku, vybíravost obou
sester, nebo téměř permanentní
čurbes v chatce číslo 6 způsobily, že
nikdo z celého osazenstva tábora
nebyl dvojicí sester Tallhoferových sežrán, ba ani odnesen do rabštejnských lesů. Zejména právě neustále se
zvětšující zóna chaosu a řevu ohraničená již zmíněnou chatkou a stanem č.32 odrazuje mnohé od pobytu v tamní oblasti, sestry
evidentně nevyjímaje. Po snídani následovalo vyzívání v klikované, kde si Poláci vybrali za oběť Germány. Původně krátká hra
se pro některé změnila doslova v očistec a zejména bravurní výkony Hafíka, Kamči, Spídi, Ronji, Ptáčete, Pylaře či Shaumy
(nově přezdívaného Konina) a dalších způsobily, že se z běhu na krátkou trať
stal doslova maraton, díky němuž se posunul celý další program. „ten Hafík je
fakt borec, musel udělat minimálně 200 kliků a vyřadil více než půlku tábora“,
obdivně komentoval výkon superhrdiny Buchta. Po klikovacím šílenství mnozí
očekávaly propuknutí šílenství válečného. Již tradiční části programu druhého
táborového čtvrtka. Tato vpravdě již klasická etapa však byla významně zkrácena a její pravidla
změněna tak, aby se stala přístupnější i pro menší táborníky. Leckdo z táborníků (celkem asi 4) nad tím projevoval značnou
nelibost. Například Kiki, ozdobená svým vysoce stylovým baretem z armyshopu ve Slatiňanech. ,,Já se celej
rok těším, jak si tady konečně pořádně místo branky zastřílím na něco malého bezbranného a nakonec abych
před těmi prťaty sama utíkala“, posteskla si smutně. Co ovšem z této veleslavné akce zůstalo nezměněno, byla
tradice servírování oběda mimo tábořiště. Jako každý rok jsme místo stolů v Krčmě zasedli na holou zem,
popřípadě karimatky a užívaly si oběda v lehce zálesáckém stylu. Večer pak následovalo
v pořadí již druhé letní kino, slavící ještě větší úspěch než první promítání. Dokonce i u
Bédi, které během promítání vypadl zub. Toto vše se naštěstí odehrálo ještě za slunného
počasí, jež bylo v pozdních nočních hodinách vystřídáno osvěžujícím deštěm plnícím již zcela vyschlý
potok u našeho tábora a napomáhajícímu příjemnému usínání ještě stále
aktivních vedoucích a táborníků končících hlídku. Ještě jedno neštěstí stihlo naší
kuchyni. V přípravě na velkou hostinu se po celé podlaze vylilo na 2 litry
teplého oleje. Naštěstí nikdo nebyl popálený, jen se v kuchyni dá krásně klouzat.

Blaničtí rytíři vyjeli! Trolice útočí!

Ani zmizení sester Tallhoferových, ani povodeň v Dole! Ani Miloš!
Pronásleduje nás časem. Trolice Toniela. A do běhu
událostí zasáhla i včera. Nechala unést Praotce Čecha a
na knížecí trůn usedla sama. Nezbylo tedy než požádat
Blanické rytíře. Zprvu dost váhali. Přece jen je žádá o
pomoc každý a stále. Nakonec ale seznali, že situace pro
národ český je kritická. A vyjeli na pomoc. Pomáhali tak
vydatně, že se podařilo Praotce Čecha vrátit na knížecí
stolec. Ten se musel ale vypořádat s trolicí Tonielou. Na místě, kde vydechla naposledy, vyrostl krásný
smrk, který se na počest převzetí vlády každoročně zdobí. Prý se tomu Vánoce bude jednou říkat. A dnes? Podaří se nám
přesvědčit Praotce Čecha, aby na Říp přece jen vystoupil? Aby české dějiny zůstaly. Jak je známe?

Konec tábora se blíží!

Konec tábora je v sobotu 12.8.2017 v 10:00.
Prosíme všechny rodiče, aby nejezdili před
devátou hodinou, abychom mohli v klidu vypravit
všechny táborníky, kteří jedou busem. Dále
prosíme všechny, kteří budou odjíždět jinak, než
přijeli, aby nám dali vědět na e-mail
perejane@sptlomnice.net (počítáme se změnou u
Tomikla, Dřefáka, Tschee-tschy a Jokera).
Doufáme, že autobus nenabere během cesty příliš
velké zpoždění, ale i tak Vás prosíme o trpělivost.

Láska, sex a něžnosti
Kiki se stále tahá s Jezdcem, chtěli spolu dokonce i spát
ve stanu, v tom však přišel Jezdcův spolubydlící a měli
smůlu. Urna vysledoval zadním okénkem stanu, jak Plyš
odlakovává Šimpa, který se chvilku předtím namaloval,
aby vypadal hezky. Plyš mu však vysvětlila, že kluci se malovat nemají. O
dnešním letním kině si Gepard se Srnou lehli stranou, a namísto toho,
aby sledovali, si jen povídali. Gepard ovšem nezahálela ani během dne a v
průběhu válečného šílenství se spíše než hře věnovala Tomiklovi, se
kterým se líbala v houští. S Hafíkem se po dnešní klikované držel rovnou
celý zástup žen, které si chtěly sáhnout na jeho svaly. Čaký, se kterou se
před nějakou dobou, jak jsme se dozvěděli, Pilař pohádal, se dnes chtěla
se všemi usmířit. Nakonec se usmířila i s ním a od té doby po něm zas na
večerním nástupu pokukovala. Well a Kecal se dnes seznámili u marodky,
z obyčejného podání ruky se hned vyklubal zpola intelektuální rozhovor.
Rozhodně z toho ale něco bude na dnešní triskošce!

Čeká nás

Ranní vyzívání v kuželkách. A pak rozstřel.
Hned v šesti disciplínách. Zdravovědě,
šifrách, pití vody, kvízu o starých pověstech
českých, hádankách a samozřejmě rozdělávání
ohně. Po obědovém rautu utratíme zbylé
úspory Tallhoferových DolÁrů ve velké
Dražbě Toniho, Errora a Pylaře. A pak
slavnostní nástup a závěreční triskoška.

„JAKMILE SE V KUCHYNI OTEVŘE MASO, TAK JE TAM HNED KOMÁR“ (LÁĎA 6X BĚHEM DNE)

