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

 
Reklama 

 

Jo jako Trusjok žech 
spoza sprchi zjiščiu, 

jako se goli 
opravdovy vytuněny 
royalista. Kapke lepi 
to idžie, jak funguje 

elektryka , ale 
spravny chuop se 

poradži aj bez. 
 
 

FTIPY—śmjejymy se f Tee-pee  

aneb CHUMOR PRO NAROČNE 
 

Jsou všeobecně známí jediní lidé, kteří nejsou ani trochu rasisti.  

Nezáleží jim na tom, zda se jedná o bělochy, indiány černochy nebo 

Číňany, lidojedi nejsou vybíraví. 

Události—komentáře 

Sem tam nám vrásku na 
čele udělá přeháňka, 
silnější déšť či bouřka, 
ale to nám nebrání v 
tom, abychom si táboro-
vou náladu  nevychut-
nali plnými doušky. 
Den máme nabitý pro-
gramem, takže ani neví-
me, kdy zase přijde ten 
čas zalézt do spacáku. 
Noci jsou teplé, takže se 
nemusíte bát, že by nás 
ráno museli rozmrazo-
vat. Začali jsme praco-
vat na svých pokřicích a 
štítech, takže se můžete 
brzy těšit, že zveřejníme 

výsledky své práce.  V 
úterý jsme  si v lese vy-
zkoušeli hru Farmář na 
živo. Bylo to velmi zá-
bavné a užili jsme si při 
tom spoustu legrace.  
Příběh krále Xenzaly se 
začíná velmi zajímavě 
vyvíjet a tak jsme nedo-
čkaví, jak to bude po-
kračovat. Kuchařský 
tým pro nás připravil 
velice vítanou přímo 
nevídanou novinku a 
to, že  pro nás otevřeli 
bufet „U milosrdných 
sester“. Tam si můžeme 
nakoupit za velmi lido-
vé ceny dobrůtky zdra-
vé i nezdravé, které by 
byly jinak pro nás v 
těchto končinách nedo-
stupné. Tudíž vám milí 
rodičové ubyla starost 
se zasíláním potravino-
vých balíčků. A to ne-

mluvíme o tom, že co se 
týče jídla, se tady máme 
opravdu výtečně. Do-
konce se kuchařky pod 
odborným dohledem 
nejmenované kuchařky 
PK vybičovaly k mimo-
řádnému výkonu a při-
chystaly nám báječné 
domácí bramborové 
šišky s mákem.  Dnes ve 
středu jsme si zahráli 
bojovku s názvem 
Shrekiáda, která byla 
ukončena velmi zábav-
nou a nezvyklou draž-
bou, ve které si děti při-
šly na své a licitátor při-
šel málem o hlasivky.   

 
 
 

Pro nebystre makufěnki  -  Česki přislovi po složitu 
 

Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae. 

 

(Mnoho psů - zajícova smrt.) 



 

Evoluce kuchařky 

 
1. stádium: 

TROUBA 

 

 

2. stádium: 

VAŘIČ 

 

 

3. stádium 

KUCHAŘKA 

 

 V kjerej fazi sum 

tež ty naše 

kucharki? 

 Celebryta dne 
Mé jméno je MUDr. Gabriel Kukliš a jsem táborový fyzioterapeut, vedoucí od-

dílu a chirurg na dobu neurčitou. 

Otázka č. 1: Vaše kariéra v Royal Rangers strmě stoupá, jak to vnímáte? 

Toto téma ohledně mé kariéry je velmi citlivé vůči mě. Začínal jsem jako oby-

čejný nosič věcí, umývač bot, ešusů a hrnků našeho milovaného vůdce a mistra 

Daniela Kalety. Po pěti letech těžké dřiny a námahy jsem se v kariérním růstu 

vyhoupl na registrované dítě tábora RR.  Uběhlo 15 let a já se stal juniorem sku-

piny od slečny Gabrielky Grygové. V tomto oboru jsem se velice osvědčil a ten-

to rok jsem poprvé vyzkoušel pozici vůdce a vedoucího skupiny. Dostudoval 

jsem práva a medicínu a jsem velmi spokojen se svou pracovní pozicí.  

Otázka č. 2: Jste mezi teenagery velmi oblíben. Chcete jim něco vzkázat? 

Slovo oblíbený je velmi slabé a nevýstižné. Můj výraz pro vyjádření vztahu me-

zi mnou a dětmi je, že jsem milován a vážený pan Gabriel. Můj vzkaz pro ně je 

takový: Nikdy nebuďte jako já! Protože každý je výjimečný a originální. Sice 

ne, jako já... 

Otázka č. 3: Jste znám svým aktivním přístupem ke sportu. Na kterých sva-

lech zrovna pracujete?  

Mé MUSCULI (svaly) jsou vytíženy od mých devíti let. Cvičil jsem každý den 

jak svaly zevní (externus), tak svaly vnitřní (internus), semtam nějaký ten prášek 

či Botox, ale jinak to nejde. 

Otázka č. 4: Jaké jsou Vaše vize, čeho byste chtěl dosáhnout? 

Vize do budoucna? Nad budoucností nepřemýšlím. To ví někdo jiný, jak to bu-

de. Ale čeho bych chtěl dosáhnout? Jsem krásný, úžasný, laskavý, pracovitý, 

bohatý a spokojený. Co víc si přát? 

Drugi vydani poradny pro potřebne: 

 Dalši džyň  a s nim i nove potřeby zdravotnicki, 
bolešči a puaču. Dostali my do redakce taki fajny přiběh 
s prosbum o pumuc pro chorego. 

 „Roz my se s družstvym chystali na vjelkum 
gre, jynyže mě začauo boleč coši v levej rynce. Dživum 
se, jynyže žech vůbec nevjedžaua co to može byč. Žad-
no vyražka, žodyn bolaček ani šinec na tej činki pažni 
košči nebyu. Tak mě tak napadua tako souvislošč, před 
třoma rokami žech mjaua zumany pravy palec na ryn-
ce. Tak mě napaduo, nimože to byč z tego?“ 

REDAKCE: „Miuo Pani Krutkonogo, tak se 
předstovče, že isto aji ja. Něchce se tymu věřič,- cha-
pjym, ale palec na jednej rynce a potym košč na ganc 
drugi je těsně vedle šebje. Tymu spouym s cauym mo-
jim tymym navyrhujymy akutňum lečbe. Bolavum ryn-
ke přivjunzač špagatkym obalunym v květaku a 
ščungnyč ku košu hrudničnymu. Dali pič kupe vyvaru 
z nogi trušoka a nikjedy se přisolič jabko sľunim ro-
gym. Do tři dni beješ gibač aji guovum.“ 

      
 Tvoja Kryška. 
Trusjok: Jako „z nogi trušoka“??? Chcym cenzure! 

Poradna našej Kryši Ze závodní kuchyně 
 

Tuž se předstofče, co se něbřidzum naše ku-

charki přigotovač.  Objyždžajum exotycki kraje 

a futrujum se tam takimi rozmajtymi břidokami 

a tu to na nas chcum zkušač.  

Pjyrše nastavjum laťke se sfičkovum a teraz se 

tu vygupjajum a myšlum se, že to je bardzo es-

tetyčne a uspokoji to naše chuťove buňki.  

kucharek 


