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… táborový plátek, který přináší vše, co (ne)potřebujete vědět… 

 
Černá kronika 

 

 
Oblatovouch žech 
cauy tabor a tej 

dževuchi žech nienašeu. 
Kdo jum uvidzi, tak 

niech jum bez napakuje 
do auta i přivježe, 

popřipadku vyšlym 
sfojum eskorte 

drogovum, bo to se tak 
něgodži. 

Bo my tu sum zvykli, že 
tu kole nas obzajtkuje a 

po objedže kave vaři. 
 ... 

P. S. od  
němjanovanego: 

…Evo, ó Evo, nebudu ti 
lhát… óóóó… 

 

FTIPY—śmjejymy se f Tee-pee  

aneb CHUMOR PRO NAROČNE 
 

Moj tajny agent oblatuje v nocy kole Teepee panskigo pokolynia, ni fšycko, co 
niechcyncy slyšy, ale  mogymy zveřejnič. Ale co se do, bedymy tu postupně la-
dovač, a tuš třeba: 

Syn píše rodičům z tábora: "Nemějte o mě strach, je tu krásně, hezky odpočívám. 

Všechno je tu fajn. A co je to vlastně ta epidemie? Váš Honzík." 

Události—komentáře 

Po pár minutách nervozity 
na parkovišti u Miarky, že 
si řidič spletl datum odjez-
du na náš vytoužený tábor, 
se před námi vynořil luxus-
ní modrý bus firmy  Kozák 
tour, do kterého jsme se 
úspěšně vecpali a vyjeli. Po 
klimatizované cestě jsme 
dorazili do Sloupu, odkud 
jsme byli eskortováni osob-
ními vozidly na tábořiště v 
hustém lese. Zejména cesta 
v nákladním prostoru auta 
byla pro nás nezapomenu-
telná :o). Po obsazení stanů 

jsme byli poučeni, jak tady 
budeme fungovat, na louce 
jsme si zahráli seznamovací 
hru a byli rozděleni do sku-
pin—na ruce jsme si omota-
li různobarevné kůže, které 
nás odlišují od ostatních 
skupin.  Názvy skupin má-
me podle slavných mečů: 

 Honoree 

 Durandal 

 Excalibour 

 Curetana 

 Tizon 

 Sequence. 
Dostali jsme meče a štít, 
který nahrazuje vlajky sku-
pin, které si budeme zdobit. 
Na vymýšlení pokřiků jsme 
ještě neměli čas, ale to my 
napravíme  a určitě se s 
nimi podělíme. 
 
Večer se přehnala bouřka,  
ale žádné ztráty na osobách 

ani majetku jsme nezazna-
menali. V hangáru jsme 
večer vyslechli úvodní ka-
pitolu z knihy Xenzala a 
poté jsme byli odveleni do  
spacáků. V pondělí ráno 
jsme byli vzbuzeni příjem-
nou hudbou z reprodukto-
ru (TRUSJOK: no jesi přijem-
num muzykum nazyvoče 
zvuki motorovej pily…) která 
signalizovala, že je čas na 
rozcvičku. Tento zvuk vy-
střídala „normální“ hudba,  
u které jsme si protáhli tělo.  
Po vydatné snídani jsme  se 
nezdržovali hygienou a 
sportovali tělem i duší. 
Buchtičky od maminek vy-
chutnáváme plnými hrdly a 
zelňačka na oběd slibuje 
nadnášející večerní atmo-
sféru. 
 

 
 
 

Pro nebystre makufěnki  -  Česki přislovi po složitu 

Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní 

energii, bývá obklopen chlorofylem.  

(Komu se nelení, tomu se zelení) 



Evoluce 

kadžibutki 

 
1. stádium: 

NĚLZABUTKA 

Jak něidže, tak třa vypič 

coši, co by střeva 

přegurglovauo.  

 

2. stádium: 

NĚZABUTKA 

Jak  roz přegurgluješ, 

tak juž nězabudněš.  

Jak zabudněš, čako če 

vjelki prani a 3. stádium 
 

3. stádium 

NOVOBUTKA 

 

 

 

 

 

Aby něbyuo třeba strkač 

guove do pjosku po takim 

expres vykonu, opuači se po 

taki ostudže investovač do 

novej butki. 

TV program 

24:00 Putování tmavým údolím 

01:09 Hledání ztraceného stanu 

01:30  Řežeme dřevo s Petrem 

02:00 Řežeme dřevo s Wladkem 

03:00 Řežeme dřevo s Petrem, Wladkem a Liborem 

4:00 Nevíme, co se dřevem 

05:00 Už víme, jdeme zatopit do sprchy 

06:00 Teleshopping 

07:00 Snídaně s Trusjou 

Dobry dziyň Nimocni Ludkovie, 

 Tak my se rozgodli, že zrobimy „poradne pro nimoc-
nych“. Jednako nikdy nimožeš viedžeč, jestli če jako nimoc ně-
překvapi. No a jak my už tu s Vedoucimi zjiščili, tak nimocy se 
tu šiřum pěkně rychuo. 

 Pjyrši džin po přijezdu byľ uz zymb vyrvany. Tuž zají-
mavé, ale džecko vstřebauo krev zpatki do uobjegu a idymy 
dali. Čego ale vjyncej byuo, byuy škrabanečki od patyčkuv. 
Zdezinfikovane, zalepjune, poguoskane a dobře-šmjerč to nepři-
nisuo. Přeca jyny kupe džecek latoš mumy, tak se nikjeři roz-
myšleli, že se bedum grač na doktoruv. 

NAŠO OTÁZKA Z DŽIŠAJŠEGO TÁBORA PRO PORADNE 
DLA KRYŠI: 

„Jak mum problematyčnum mame s kuymbym na nodze, jako 
ji mum pumuc?“ 

-odpověď: „Naši dobřejši doktorovie-co se to aspoň myšlum a 
papjury ku lyčini majum, se odevřili na tabořišču: lesńum le-
karńe s listečkami na rany, oralnum pumuc pro přegryzane 
zymbki a kapečke volnější prodej nelegalizovanych lykuv. –
Tedy vylyčum i něvylyčitelnego. Co teda doporučumy spouym 
s ostatními mozkami kapacytnymi- pro vašum maminke, je tu 
dunšč na naše zazrakove mjescečko, my ji tu spředumy jakši ty 
lyčki s přirodnim vytažkym. Dali ji tu bedymy mazač apteko-
vum maščum kuymb a do dvuch dnich beje zdrovo a skokač aji 
na jednej rynce.“ 

                                                                                                                               
Tvoja Krysia. 

Poradna našej Kryši 
Ze závodní kuchyně 

 

Kucharki tu sum velice vynalezave, latoš se gře-

bauy v kupě rozmajtych kucharskich kšiunžek 

pozbjyranych rozmajče od matek, čotek, pračo-

tek, babek, tetek plotkorek a nazbjyrauy inspi-

racje.  

A tak se tu jymy ve vjelkim stylu—Sfičkovo ze 

čtyrma knedlama z Vjydňa. Nima to až tak 

naročne na připrave, ale vyžaduje to ogrumne 

čuče estetyčne, tak bacha na to, až němušiče 

vouač fajermanuf. 

Reklama 
Mum tu takigo jednego kamoša, 
co mjou  problemy se zubňum 
nahradum—vječně jum kajši ně-
chovou nebo ztracou a mušou se 
futrovač gryzkum. Byuo mi go 
strašně luto, tak žech mu po-
radžiu,  až vyzkjušo Corege, taki 
lepideuko na štučne zymby.  
Bruniu se tymu, ale nic inšego 
něfungovauo, tak se nakuněc 
dou přemuvič, a parče—jak mu 
fajně džeržy. TUŽ VYZKUŠEJČE 


