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Staré pověsti Tscheské!
1. SRPNA 2017 - ÚTERÝ
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 13

Pákovaná! Opouští nás Veverák!!
Anglické ráno! Opožděné pasování! Konečně!
Pokažený vtip! Libušina havárie! Nezdařilý vší útok!

Ke snídani bude Krčma u
Veselé
Mileny
vydávat
kornfleky
s mlékem.
Dopolední
svačinku
si
táborníci uloví v banánovém
lese. Na výlet budeme
v balíčku
mít
jablko,
přesnídávku, rohlík a toast.
K obědu nás bude čekat
výživný
buřtgulášek.
K případné druhé večeři
bude chlebík s pomazánkou.

Jaké bylo počasí?
Bylo vedro. Fakt velký
vedro. Ale nám to nevadí,
v lese a potoce je příjemně!
Klidně to zvládneme i
v dalších dnech.

Bodový stav družin

1-2. IV. Germáni 21
1-2. II. Poláci
21
3. I.
Angličané 20
4. III. Francouzi 15
V jakém oddíle je Váš táborník
zjistíte na seznamu, který
stáhnete na stránkách SpT.

Vedení tábora:

Hl. vedoucí: Komár :-)
Progr. vedoucí: Labuš
Zást. pro TS: Láďa

Dnešní budíček se nesl v duchu vítězných Angličanů. Někteří
Germáni odmítali vylézt ze svých stanů a křičeli, že tomu
vůbec nejde rozumět, a odmítali vstát, dokud se nepustí
aspoň jedna německá píseň. Když zjistili, že se za chvíli půjde
na manu, raději v rychlosti vylezli, protože by jinak manu
zcela prohráli. Když však doběhli nahoru, zjistili, že už stejně moc many nezbylo, a zatímco Angličané, Poláci a Francouzi
nasbírali v průměru okolo čtyřiceti, Germáni našli jen tři kousky, které jim tam
Pylař nechal, protože mu jich bylo líto. Po snídani následovala pákovaná, kdy
oddíly bojovaly jeden proti druhému v páce. I přes extrémní výkony malinké
Kamchy z Polska, která porazila hned půl tuctu protivníků, zvítězili Germáni,
jejichž Srna má ruce z chození po čtyřech značně vytrénované, a tedy jim zápas
vyhrál. „No, to jako i kdyby mě voni porazili, tak jsme stejně měli ještě v záloze
Vlka, kterej by je všechny úplně fpohodě sundal.“, komentoval skromně vlastní
vítězství vyčerpaný Srna. Veverákovi nebylo již od příjezdu moc dobře, v pátek chytil kašel a doufal, že se z toho vyleží, aby
mohl na tábor, na který se celý rok těší jet. Nakonec se mu
ale uzdravení zcela nezdařilo, a v rušných táborových
podmínkách by se léčil hůř, tak pro něj musela přijet
maminka, která ho vzala domů. Všichni mu držíme palce a
doufáme, že se Veverák uzdraví ještě před koncem tábora
a přijede se na nás ještě aspoň na pár dní podívat.
Dopoledne nás zaskočila Čakí, která na hlavě Füfü nalezla
jednu vešku. Další invazi jsme však bleskurychle zastavili. Úplně všem táborníkům jsme okamžitě aplikovali efektivnAž poté, co
všichni prošli deratizační kůrou nás napadlo se Čakí zeptat, co vlastně viděla. „No určitě to byla veš, měla minimálně dva
centimetry!“. Tak se tedy ze vši vyklubal škvor.. „Ještě že mám letní sestřih a škvoři na mne nejdou“, liboval si umytý Srna. Při
odpolední hře Urna sebral Schaumovi pět papírků, a odevzdal je Errorovi s tím, že jsou pro Polský
oddíl. Error je uklidil, Una odešel, a Schauma obvinil Poláky z podvádění! Error začal vše pečlivě
prošetřovat, přidali se ostatní vedoucí a byl z toho obrovský rozruch. Urna se pak vrátil a prohlásil, že
to bylo jen ze srandy, a ty lístky měl Error Schaumovi, až uzná za vhodné, odevzdat. To mu však
Urna zapomněl říct. Urna se dobrovolně přihlásil, že kvůli problémům, které na hře způsobil, zítra
vystoupí na ranním nástupu a sám sebe potrestá. No to jsme tedy zvědaví! Libuše dnes k večeru
usedla na svůj trůn, aby mohla rozsoudit závažný spor, ale nějaký atentátník ho stihl sabotovat a ihned
po usednutí se Libuše skoro vysekala. Ještě, že Češi vymysleli technologii airbagů, která tragédii úspěšně zamezila! Po Libušině
rozsouzení jsme se konečně dostali k pasování nových táborníků, tak aby mohli být již navždy známí pod svou táborovou
přezdívkou! Konečně tedy všichni víme, kdo je Leo, Tschee-tcha, Snejk, Hrošík, nebo Šutrák.

Běda mužům, kterým žena vládne!
Umí Libuše soudit?!? Může vládnout bez manžela?!

Nějakou dobu to samozřejmě šlo. Vládnout ženám. Vládnout mužům. A Ditě. Ale pohár
trpělivosti nemá okraje nekonečně vysoko a muži již nejsou spokojeni s tím, jak Libuše řeší
jejich spory po žensku. Nestíná hlavy, nezabavuje majetek, neuplatňuje právo první noci.
Nikdo takový nám mužům přeci vládnout nemůže! A proto nám Libuše ukaž, že jsou ženy
rovny mužům, že mohou vládnout a soudit. Ale najít si manžela, budoucího vévodu bude
stejně naší podmínkou.

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:
1. oddíl
Huliman: Sedma

Včerejší prasáci:

Tak konečně je máme!
Prvními letošními prasáky
jsou:
Vaku+Leo
Pyrát+Šútrák
Škorpík+Schauma

Bohyně Slunce

Do pravěkého ležení u
Rabštejnské
Lhoty
se
navrátila Bohyně Slunce. I
s malou
Slunečnicí
nás
přijela na pár dní navštívit a
zavzpomínat na staré časy,
kdy ve svých pevných
rukách držela celý tábor..

Šimpo dnes sebral odvahu, a sednul si ke stolu s Žabkou.
Naty se dnes, když viděla, jakého výkonu je u páky Waku
schopný nově zamilovala. S Wakuem strávila celý den,
trapný byl jen večer, kdy zjistila, že Waku je o sedm let mladší. Nechtěla
ranit Wakuovo city, a snažila se mu to, že je na ní moc malý podat co
nejněžněji, Wakuvi to však bylo stejně všechno úplně jedno. Gepard dnes o
hře promluvila na Pyráta. Pilař si řekl, že odpočíval už dlouho, nasadil svůj
promakaný balící pohled a oslovil Verku. S tou se pak nějakou dobu bavil
(ani Urna nezachytil o čem), a když odcházel, Verka na něj ještě křičela
něco ve smyslu „Takže ten ples teda platí jo?“. Odhadujeme, že šlo vše tak hladce, jak se zdálo,
a Pylař má vystaráno. Rychlík byl při ranní rozcvičce nachytán, jak pokukuje po Naty, jestli se
odhodlá ji vůbec oslovit se ještě dozvíme. Čaký obdivovala A-Tomovu zraněnou nohu, a
chválila si, s jakým se to baví drsňákem. Na tento pár jsme dnes nasadili našeho špičkového
agenta Urnu, aby vysledoval, jak to mezi nimi bude.

Čeká nás

Velké sucho zasáhlo českou zemi, Šemík leží s vyplazeným
jazykem u hradeb Fyšechratu, muži nemají z čeho vařit pivo,
a Libuše si nemá čím umýt vlasy. Voda je vzácnější, než sůl,
drahé kamení a toaletní papír. Nezbývá než se vydat k
dalekému jezeru, pro vodu a do vody. Cestou na koupaliště
do Slatiňan budeme řešit ještě vzpouru proti kněžně Libuši.

„JÁ JSEM SI POSLINTALA HÁBIT“ (SEDMA NA ROZCVIČCE)

