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

Inzerce 
 

Hledá se včerejší 

zábavný den. 

 

Počasí 
Došč byuo padanio, třa 

načechrač splešňane 

zapařune pjurka a třa 

moc vuňavek na šebě 
loč (jako chuopcy z  

  Malunkigo Typička. 

FTIPY—śmjejymy se f Tee-pee  

aneb CHUMOR PRO NAROČNE 
 

Člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suterénně ne-
bo není v dobré konvici, protože je zde veliké rizoto, že to skončí fiatem. Každý se 
tváří jako suvenýr, ale vrátí se mu to jako buzerant! 

Události—komentáře 

Nezbývá nám než 
souhlasit s výrokem 
d ě d y  K o m á r k a : 
„Chčije a chčije“. Tá-
bořiště se nám promě-
nilo v blátivé kluziště. 
Pro někoho je to legra-
ce a  nepotřebujeme k 
tomu ani brusle.  Ně-
kteří z nás jsou stále 
přesvědčeni, že deš-
těm proběhnou mezi 
kapkami, a proto je 
pláštěnka nepotřebný 
komfort. Déšť však 
pro nás není žádnou 
překážkou a umíme se 
dobře zabavit i v han-
gáru. Zahráli jsme si 
hru kdo déle udrží 
peříčko ve vzduchu 
máváním tvrdým pa-
pírem, aktivity, partič-
ku a teď kmen mlad-
ších pořádá souboj v 
šipkách. 
Vedoucí celé odpoled-
ne staví hřiště na Kal-
čo, jako by se nechu-
melilo. Včera pro nás 
v lese nachystali Tar-
zan centrum, což jsou 
lanové aktivity v ko-

runách stromů—
adrenalin zaručen.  
Taky vám musíme 
sdělit, že za celodenní 
bodování můžeme 
získat vzácný meč, 
který se jmenuje Vitu-
din, který zaručuje 
kmeni imunitu a tím 
pádem se nemůže na-
kazit nebezpečným 
virem zvaným Para-
noia, který se táborem 
nepozorovaně šíří. 
Rodiče, nepropadejte 
panice, jedná se pouze 
o hru :). Také si může 
vítězný kmen vystřelit 
odměnu, která je 
ukrytá v nafouknu-
t ý c h  b a l o n c í c h . 
(Trusjok: Jako to jyny ty 
kucharki robjum, že na-
filujum balunki palačin-
kami, čipsami či kolum. 
Isto byuy na školyniu u 

Kaprfiylda). 
 Proto motivace, aby-
chom se snažili, je vel-
ká.    
Už je na nás pomalu 
znát, že nám vedoucí 
nedopřávají tolik vol-
na, kolik by se nám 
líbilo a stále nás záso-
bují novou zábavu. 
Tudíž se není co divit, 
že večerka bývá vítá-
na.  
Letos nám společnost 
dělají myšky tajnůst-
kářky, vylézají jenom 
v noci a to dělají vel-
kou chybu, protože 
nevidí a chuděrky na 
to doplatí. K dnešní-
mu dni je skóre 6:0. 
Můžete na vzkazech 
tipovat, kdo vyhraje a 
jaké bude konečné 
skóre. Výherce bude 
odměněn (možná).  
 Kuchařky již začínaly 
mít abstinenční pří-
znaky z nedostatku 
hřibů, a tak vyrazily 
do lesa a co myslíte? 
Přinesly houby. 
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Hláška dne: 
 

Proč mi někdo 
všechno na 
obrazovce 

zhasil? 
 

 

 
 

Trusjok: Za fšycko 
možum fajermani . 

 



 

 

 AntyCelebryty dne 

Džišio bych chčiou  napisač  cosi o 
kucharkach, ale nazev celebryty na 

nich niepasuje, tak žech tum rubryke 

přemjanovou na Antycelebryty. Važ-
ně něchapjym, co na nich fšycy ma-

jum, čymu jich tak vychvalujum, 

opěvujum v pokřikach a aji by jim 

rynce zcauovauy za kyns žvanca, a 
jo se myślym, že  jim chybjo jedna 

faza evoluce kucharki — a to je 

trubka. Ani z nimi nimogym robič 
intervju, bo by tu nafulauy takich 

něobjektyvnych gupot bo co uoko 

něvidžauo a ucho něsuyšauo to mo-

žeče vidžeč a suyšeč z kuchyně. Vu-
bec něchapjym, jak muguy vygrač 

konkurz do taki  vspaňauej royalovej 

kuchyně. To mušauy  isto posuač za 
šebě kogoši inšego, bo inačy se to 

nědokožym vysfětlič… bo kdo by 

chčou taki lizue baby ku garcum. 
Tuž třeba co zrobiuy: Krvelačno 

zdravotnica juž dugo nimjaua co 

robit, tak se ty kucharki  zrobiuy 

křivde — jedna z nich se schfalně 
pošekaua palčisko, aby jum boročka 

počešiua. Ale něčakaua, jak se 

Kryša vylynko, jejigo učňa omyuo a 
mušeli my go zgichač žimnum vo-

dum. Jo mušou sytuacie hned za-

chraňovač, bo při jednym pošeka-
nym palčysku dvo kolabujuncy zdra-

votnicy…… ješče že fšycko jako 

Trusjok umjym a je žech na fšystki 

struny mundry a schopny.  

Nakuniec vyšuo na jevo, že to je pta-
kovina, kjerum nastražyuy ty cha-

charki.  

Tuž ale co  dobrego  o nich mogym 

povjedžeč (a to , co jich to tak naroz 

ošvjyčiuo): že pro ty  džecka vy-
myšlauy a vybudovauy tyn kijosek 

„Bufet U Milosrdných sester“ 

(niechapjym z kund přišuy na tyn na-
zev, bo gdyby byuy mylosrdne, tak by 

dovauy džeckum dobroty zadarmo). 

Jak še mo bufet uodevřič, zrobi še 

frunta jak kiedyši za kumunystuf na 
banany a serpaski. Tež se chystajum 

vyrobič pro každego vedoucigo jeho  

osobňum serpaske, na kjerum tisknyuy 
každego inicjauy, aby se jich poznali a 

aby zvyšyuy kulture v kadibudce.  

 

 

 

 

Reklama Poradna 
Třeči vydani pro bardzo chorych: 

 „Džyň dobry, pišym do redakci Lekarnej, 
nimožym dunšč na Vaše Tabořišče, bo mě chytua 
bolešč v lalučkach naušnicovych. Guova třešči, uo-
či idum pryč z dulkuf, z pusy mi idže jynzyk na 
pole a ušiska vjelki jak napeuňuny balun  a jo py-
tum o pumuc.“ 

 „Och, to vjelko nimoc Pani Střibřeno, na ta-

ki nimocy tu nimumy prostřeki, ale vjymy o jed-
nym zazrakovym lečitelu, kjery vylyči všycko 
možne, včetně serdcovych problemu. Mo schop-
nošči pohledym ulečič. Je muody, ale informacii 
mo vjyncej jak papuch ve vyššych sferach parla-
metnovych. Kontakt a vjyncej informacii v rubrice 
Celebrytnej v dalšym vydaniu.“ 
       

  Tvoja ulubjuna Křiška! 

 

Přeokropny džyn 

 1. 8. 
 

Jelikož žech je špion, bonzak,      

 informatorr freš sprav v 

jednym, skrumnym trusjočim 

čale, nězbyvo mi niž se přidač 

ku fšyckim džeckum na taboře, 

kieři mě sprošče předběgli z 

gratulacami. Bo džišio je kupa 

duležyty džyn pro našego 

narodnigo. Od rana je něsfuj, 

kupa citlivy, prostě nima ve 

sfoji skuře. Kapke go chapjym, 

jednako roki přibyvajum, ale jo  

vjym, že naš narodni je 

FOREVR JANG. 

 

A TUŽ ČI VINŠUJYMY, 

ABY ČE TFOJA ENERGJA  

NĚOPUŠČAUA, PLECKA 

NĚBOLAUY A DŽECKA 

NĚDOKUČAUY.  

PAC A PUSKE  

NA ZOBOČEK.  

 

TRUSJOK  

Z TRUŠKUM 
 

 

 

Před taborym žech oblatovou kumpaliska, jak by 

byuo z džeckami fajne zunšč vykumpač a zchu-

odžit guovy, tak žech takum nabičovanum 

přirodňum wirpulke našeu. Škoda že nimumy 

pogode na to tam zunš, tak vum přinošum  

paparazzi fotke. Kdo nundže Petra?  

Uodpovjydž  přiněše dalše vydani. 


