TEEN
Tr usjok Extra Exprees News
… táborový plátek, který přináší vše, co (ne)potřebujete vědět…
FTIPY—śmjejymy se f Tee-pee
aneb CHUMOR PRO NAROČNE
"Paní Silná," povídá lékař pacientce. "S tou obezitou budeme muset něco
udělat. V prvé řadě byste měla začít s lehkou atletikou." "A s čím konkrétně?" "Přeskočit oběd a večeři."

Jonášku, to
není divoké
prase, to je
paní kuchařka.

Události—komentáře

Chceme všem
oznámit, že hledaná osoba z 1. vydání se našla. A
tímto ukončujeme
pátrání.

Velmi srdečně děkujeme
všem, kdo si na nás
vzpomněli, a poslali
nám hojnou zásilku překrásně přenádherných a
vynikajících dobrot. Obzvlášť vám děkují kuchařky, jelikož apetit
dětí s přibývajícími dny
vzrůstá—na čerstvém
vzduchu holt chutná.
Trusjok: a kadibudky še
peunium. Po propršeném
dni na nás čekaly dva
dny bez deště, ve kterých jsme dohnali zameškané turnaje v ringu,
fotbale, a nově v kalču.
Pro neznalé, co je kalčo:
je to hra na způsob stolního fotbálku s rozdílem, že se nehraje na
stole, ale na trávě a s
živými figurkami. V mezičase se také hrajeme

oblíbenou novinku loňského roku, a to jsou
vikingské šachy. Od začátku tábora funguje
zvaná Kakao—když někdo zavolá „Kakao“,
musí kluci udělat 10 kliků. Holky mají variantu
„Vánočka“. Čekejte, že
se vám vrátíme jako vymakaní kulturisti. V pátek jsme si v lese zahráli
prima běhací bojovku
pod taktovkou Gabriela,
spolu se Sněhurkou, 10
trpaslíky, a zlou královnou. Trusjok: Kdo tež byu
ta zlo krulevna, tu sum
fšycy strašně mili. V této
hře jsme sbírali jsme
podpisy ve správném
pořadí. Někteří přiběhli
s jazykem na vestě a s
hláškou:“ Nemám rád
Gabriela“, ale drtivá většina byla nadšena.
U táboráku nám je moc
fajn, líbí se nám zpívat v
doprovodu symfonického orchestru ve složení
housle, foukací harmonika, kachon, dvě kytary
a po výborném kyselém
zelí i méně či více intenzivní ticháčci :o).
Večer jsme zakončili
noční bojovkou, vrátili
jsme se ve stejném počtu, jak jsme vyrazili,
což je na rozdíl od loňska úspěch :o).

V sobotu nás probudilo
sluníčko, které z velké
části vysušilo naše tábořiště rozblácené od předchozích dešťů. Tentokrát
pro nás připravily bojovku Míša s Aničkou na
motivy knihy, kterou
čteme. Museli jsme rozluštit šifru a doplnit do
tajenky. Při té příležitosti jsme si udělali v
lese piknik. Kuchařky nám naplnily
košík vynikajícími
slanými
rohlíčky,
který my jsme na
oplátku naplnily při
zpáteční cestě houbami. To jste měli vidět tu
jiskru v oku! Za chvíli se
kuchyní linula vůně dušených hřibů, ze kterých
jsme však nemohli
ochutnat. Na večer nám
břicha naplnilo sloní
žrádlo. U táboráku použil Libor jako oživení
svého vyprávění nečekaný výstřel z kanonu, při
kterém by se probudil i
starosta Sloupu a obáváme se, že někteří z nás
měli navečer velké praní
:o). Čekala nás tropická
noc, nebe plné hvězd.
Rádi jsme zalezli do
svých spacáčků a usnuli
jsme dříve, než jsme je
stihli zapnout.

Bratranec je alergický
na latex obsažený v
mléku.

Holky,
tlačte pomalu, ať nedopadnete jako Bohdanka.

Já si nechci holit
nohy, chci být jak
Petr.

Na co sum
vosy, dyť
něznošajum
vajca?!

TRUSSINY

Reklama
Vygřebou ech fajnum
vychytafke na gladkum
skurke, možna aji značkovum.
Jak se beje tabor chystač na nafščeve akfaparku, to na toboganu pofičy jako po
mašle.
Odpovjydž na kfizovum
otazke z minulego vydanio:
Petr v Tatralandii niebyu.
Vyherce nima znumy.

Celebryta dne
Přinošumy kontakt slibovany v minulej poradne pani s problemym
lalučkuf: primachuop@trusjok.cz.
Otázka č. 1: Můžete se čtenářům
našeho seriózního plátku krátce
představit?
Zajisté. Ano, těší mě. Mé jméno je
Ester, jsem už 3. rokem zdravotník na
našem táboře. Slavná se moc ale
necítím, celkově bych to jako
„rozhovor s celebritou“ nenazvala, ale
budiž. Trusjok mi dává zabrat víc, než
kdy jindy za poslední roky :o) (směje
se Ester). Ráda pracuji s dětmi, jsem
pracovitá, tichá, výsledky mé práce
jsou vidět jen při předávání dětí do
rukou svých rodičů. Trusjok: jo tum
robote vidzym aj tu, jak to tu chodzi
zafačovane, pozalepjane a zdezynfikovane. Takže má práce je taková
tichá, a s porozuměním pro mé nemocné. Trusjok: co jo vjym, tak tyn
roubik v lekarničce tu nima pro nic za
nic.
Otázka č. 2: Jak se vám pracuje v
těchto podmínkách?
Pracuji přesto ve velmi skvělém kolektivu a i když mi někdy dá pěkně zabrat
pavouk nebo chlupatý brouk v kadibudce, mé břišní svaly spolu s lícními
pěkně zaškubou. Trusjok: něvjym, o
co ji idže, taki pěkny pajunček abo
chroboček a una vyvřaskuje jak
pavjan. Vedoucí skupin mám velmi
ráda, je to banda báječných lidí.

Načaše mi vjenovali kunsek mjejsca v moi gazetce a
mogym tež coši napisač ku tematu.
Po počuntkovym pařaku, kiedy še mi pjurka zapařovauy a byuo třa kupe dežodorovač, až žech uvažovou, že bych še tak vyfinčiu jako ta fešanda odvedle, ale moja truška by mi isto pěkně vyšpjyvaua.
No ale naščynšči přišuy buře a lejoki, kiere mi
pjurka kapke zchudiuy a teraz mušym sušyt a načechrovač. Vyšše šarže tu načiunguy mjyndzy
strumami fajne huštaci šiče. Latoš žech je tu važeny, a tak mi vjenovali huštokarte—permanentke.
A teraz jak to jyny idže, tak se dupke z nožkami
vyvalym a fajně relaxujym. A tak se semtam staně,
že kapke zdřymnym a něvjym, co še kaj šustně.
Třeba mi přibrač externich pracovnikuv. Idym ich
chladač.

TV program
F televizy dovajum furt to same, nařezane dře-

vo štuskujymy na vyvoz za granice.

Trusjok: ja, je to banda. Loni mě chčeli
ugrylovač. Zato s kuchařkami a zásobovačem se často utápím v slzách
smíchu. Pikantní drby tu jsou na denním pořádku. Trusjok: jaki drby? To
sum serjozni komentaře!!!! Jsem tu
ráda a tvoříme doufám tak kolektiv,
který nelze nahradit.
Otázka č. 3: Můžete přihodit nějakou „historku z natáčení“?
Historky u zdravotníka jsou někdy výborné, dlouhé a k záchvatu blízké, ale
často pro trpícího ne moc příjemné.
Historek je mnoho, na některé ale nelze zapomenout. Z důvodu ochrany a
práv mých pacientů jsem ale vázána
mlčenlivostí. Přesto takový bobek,
když najdete v koupelně, jak se namáčí v pěně :)) nebo během snídaně po
nohách tečou zvratky od dítěte. Sem
tam odnáším useklé prsty a pak sešívám se svým týmem. Někdy musíte
podat resuscitaci na lanech, nebo z
oka opatrně vyndat patyček. Trusjok:
nebo oko z patyčku? Ale to jsou lehké
případy. Ty těžší by se nedaly rozdýchat.
Otázka č. 4: Chcete něco vzkázat
rodičům?
Ani ne :o). Někdy lepší nevědět :o).
Děti se tu mají dobře, jsou zdravé,
milé, roztomilé a k popučení. Nic jim
nechybí :o). Ne, vážně. Děkuji, že mi
je svěříte, já aspoň zbohatnu za dodání vnitřních orgánů do zahraničí :o).
Trusjok: něbujče še, zdravotnica studuje hygjene ni patologje.

Vzkazy domů
 Já chci domů, protože tam
mám televizi, tablet a můžu
tam jíst plno dobrot.
Beník
 Maminko, napiš mi!
Zdravotník
 Mami, tati pošlete mi nové
spodní prádlo, už mám všechno špinavé. A k tomu něco
dobrého.

Kuba Zwrtek
 Pošlete tu wifi.
David T.
 Jídlo je tu dobré, a bezlepkové.
Maruška
 Ahoj mami a tati, máme se tu
dobře.
Danielka
 Jaruško, chybíš nám. Každý
večer před spaním na tebe
myslíme.
Zdravíme naši Peťanku. Už po
dvou hodinách pociťujeme
úzkost ze ztráty, kterou jsi nám
svým odjezdem způsobila.
Chacharki

