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Staré pověsti Tscheské!
10. SRPNA 2017 - ČTVRTEK
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
.Ke snídani bude Krčma u
Veselé Mileny servírovat
kornflejky s mlékem a čaj,
k dopolední svačině pak
broskve. Polní oběd bude ve
znamení Linsensuppe a
Risotto mit Käse. Odpolední
svačina bude přesnídávka
s rohlíkem a k večeři se
budou servírovat lahodné
těstoviny
s boloňskou
omáčkou. A krupicová? Tak
ta bude k páteční večeři.

Jaké bylo počasí?

Sice jsme se obávali deště a
případných
bouřek,
ale
máme stále super. Teploty se
opět blíží ke 30° a na obloze
občas
propluje
nějaký
mráček. Uvidíme, co bude
dnes, případně zítra.
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Táborák zaplál! Sestry se objevují!

Slimouš provokuje! Klíšťata útočí! Posvátný stisk!
Bolt jí, ale kaše není! Spousta nových párů! Reflexní služba!

Večer zaplál slavnostní táborák. Zapálen byl hned ze čtyř stran, kdy ohnivci
přinesli ze čtyř světových stran Oheň ropovodů a plynovodů Nordstream,
Družba, Adria a Ingolstadt. Za popěvku „červená se, line záře“ se oheň
zdárně rozhořel. Po hymně SpT přišel na řadu posvátný stisk. A zpívalo se
do pozdních hodin. No a v pozdních hodinách zpěvem vysílení táborníci vyžrali celou kuchyni. To, že
Srna zbaštil pět rohlíků, nás nepřekvapilo, ale že ho v počtu dohnal i Bolt? Během táboráku
samozřejmě nemohla chybět ani pověst o sestrách Tallhoferových (tu jsme dopoledne i shlédli zahranou), a tak za své vzal i
česnek. Pod polštářem je samozřejmě nejúčinnější, a tak včera s česnekem usínala většina tábora.
Včetně Pylaře nebo Bendera, Chucky, Well a dalších. Inu, jistota je jistota.
Táborák také přinesl spoustu nových párů. O spářených jedincích přinášíme
informace v rozšířené rubrice Láska, sex a něžnosti. Pokud by snad někdo
nevěřil slovům redakce, budiž mu potvrzením naše fotografické důkazy v
každodenní videoreportáži. V průběhu táboráku se rovněž začaly šířit děsivé zvěsti o dalším útoku ze
Slimoušova ležení. Konkrétně věta „Von tam šel někdo po cestě“ stačila k vyvolání takřka pangalaktické
paniky u poloviny tábora. Jak se později ukázalo, po cestě skutečně někdo šel, ale náš tábor mu byl
naprosto ukradený. Rovněž věta „Před třema rokama nám lezli do tábora“ nebyla shledána
dostatečným argumentem k vyhlášení stavu pohotovosti a tak kromě již zmíněného zjevení sester
Tallhoferových není důvod propadat panice. A jak to bylo s tou kaší? Jakou měla barvu? Rodiče přes
guestbook tipovali modrou, červenou, růžovou i žlutou. Pravda byla ale jiná. Barva nebyla žádná,
stejně jako kaše. Kaše se prostě nekonala (tak jako ostatně mnoho dalších jídel původně ohlášených
a nakonec jinými nahrazených – jasný důkaz, že vařečka držená Láďou je mocnější než pero, respektive klávesnice) a čeká nás
až v pátek večer. Už teď se v očekávání této dobroty mnozí táborníci olizují. Pro zavilé nepřátele
krupicové kaše pak bude nepochybně připravena jiná dobrota  (například chleba s chlebem). Další
novinkou je pak zavedení nošení slušivých oranžových vestiček pro službu. To aby je huliman vždy
bezpečně našel a Komár na nástupu bez problémů viděl. Věříme a doufáme, že se z toho po Čestmírovi
stane další pěkná a vysoce originální tradice. Poslední událostí dne pak byl útok zákeřného klíštěte na
blíže neurčený orgán nejmenovaného vedoucího Tonyho. Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky tohoto
čísla již Tony slastně spinká ve své chatičce lze předpokládat, že útok zákeřného krvesaje nezanechal trvalé následky. „Opravdu
nechápu, proč Tony ruší hlídku a volá něco o zmetkovi pekelném na pravém var...ti“, bedlivě hlídal spící tábor Buchta.

Láska až za hrob! Marie a Kotterfar!
Zlikvidovala Marii její sestra Agnes? Co se stalo se slepicemi?

Bodový stav družin

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

134
118
100
100

Vedoucí oddílů:

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

Služba a hlídka
dne:
2. oddíl
Huliman: Bodlinka
Služba:
Mauglee+Elza+Layka+
Plyš+Jezdec

Včerejší superprasáci:
Zase Buchta.. a Škorpík

Včerejší prasáci:

Leo +
Waku
Snejk +
Hafík
Pyrát + Šůtrák
Naty + Mond

Za časů dávno minulých, v padesátých letech 20. století žily v Tallhoferově
dole sestry Marie a Agnes. Po rodičích zdědily velké hospodářství. Žily samy.
Jen dvacet tisíc slepic jim dělalo společnost. Jednou týdně z vesnice přijíždělo
auto pro vajíčka a obden se tam stavil starý pošťák Kotterfar. Ten si na Marii
celý život myslel, ale jejich láska zůstala nenaplněna. Přicházel s dopisem, dal si
s Marií kávu a tak to šlo celá léta. Až do onoho dne. Tehdy přinesl Kotterfar Marii doporučený dopis. Otevřela mu však Agnes,
starší z obou sester. A Marie, že ho prý dnes nechce Marie vidět. Bylo mu to podivné. Hned jak Agnes zavřela dveře, proplížil
se kolem domu a nahlédl oknem do ložnice. Krve by se v něm nedořezal. Na lůžku ležela zjevně neživá Marie a oklovávaly ji
slepice. Kotterfar vzal nohy na ramena, vzburcoval celou vesnici a s kostelníkem, učitelem i hostinským vzaly Tallhoferův dol
útokem. Ani jednu ze sester zde nenašly. Jen tisíce slepic. Mrtvých. Kam se sestry poděly, nikdo nikdy nezjistil. Snad unikly
štolou pod Tallhoferovým dolem. Do ní se ale nikdo neodvážil. Dol na dlouhá desetiletí osiřel a pustl. Až do doby, než jsme
zde začali tábořit. A štola? Vchod je dávno zasypaný. Jen pokleslá zem ukazuje, kudy vedla.

Láska, sex a něžnosti
Chceme zdravovědu!

Sice ji máme každý rok, ale letos o
ni táborníci žádají každý den.
Zdravovědu. Jestli už si sami na
doktory doma nehrají, nevíme, ale
na táboře je to žádaná disciplína.
Každý oddíl ve svém družinovém
volnu měl prostor k řešení několika
běžných zranění. Poté, co se
všichni
proškolili,
okamžitě
požadovali etapovou hru na toto
téma.
Vox
populi, vox dei
– budeme tedy
léčit zraněné
během
dnešního
odpoledne.

Kiki se dnes nemohla odlepit od Šimpa, což
těžce snáší Jezdec. Kiki se nechce vzdát a tak
chodí po tábořišti všichni společně. Na nástup,
na jídlo, do sprchy i kadiboudek. Náťa se rozešla s Skillerem, protože již
nemohla dále snášet každodenní informace v naší nejčtenější rubrice. Oznámila to
otevřeným dopisem a ihned začala chodit s naším ranním tanečníkem Kecalem. To se
prý tak rychle neprokecne. No uvidíme. Bolt strávil celé odpoledne s Hebee a
pokračovali společně i u táboráku, kde nechyběly ani klasické páry, jako Mat s Lyškou,
Toby s Füfü i Vlka s Handsfree, která již plánuje svou Cestu zamilovaných na Dagorlad.
Sama dokonce napsala dopis Komárovi, že se s Vlkem líbali ve
stanu. Inu bulvár si zvou kdejaké celebrity. Táborák však přinesl
i nové páry, které nám odhalil náš špeh Urna, který na vše
dohlížel z rogala plachtícího nad táborákem. Například Haše
s Well, Morče s Annou a Hrošíkem, prý i La Syčka s Dřefákem.
Tomikl celý večer pokukoval po Máše, ale ta může oči nechat na Gorylovi.

Čeká nás

Praotec Čech je unesen. Nezbude než vejít do posvátného Blaníku a požádat o pomoc
bájné rytíře. Pomohou nám? Přivedou Urvatera Tschecheho zpátky? Po dopoledním
vyzívání, hledání Čecha, obědu v lese a odpoledním ošetřování zraněných rytířů nás jako
zlatý hřeb čeká druhé letní kino. A možná přijde i Trolice.

„JÁ ROZEZNÁM VOLSKÝ OKO OD BORŮVKY“ (WAKU PO OBJEVU VRANÍHO OKA)

