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Slovo redaktora

Co jsme dnes podnikli?

Počasí
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí,
všecko slunce vysuší. Po nočních
přeprškách očekáváme slunečné počasí.

Mňamky z naší kuchyně
Snídaně: Buchty, čaj
Svačina: Zelenina
Oběd: Česneška, rizoto
Svačina: Ovoce
Večeře: Pórková polévka

Dlouhý rok utekl jako voda (které už v potoce moc nezbylo), a tak jsme se dnes
opět shledali na tábořišti v Rabštejské Lhotě. Příjezd táborníků proběhl poklidně,
všichni se postupně ubytovali. Pak následovalo krátké představení našich
vedoucích a táborníci poté odevzdávali své přihlášky do literární soutěže. Během
krátké hry se děti rozřadily do šesti oddílů, spisovatelských klubů, v rámci kterých
se budou snažit získat cenu za nejlepší knihu alternativních pohádkových příběhů.
Večer nás scénka seznámila s hlavními hrdiny dědečkem a Saturninem. Poté jsme
si poprvé zahráli naši táborovou písničku a den zakončil Žižka se svým
předčítáním pohádky o Perníkové chaloupce na dobrou noc.

Etapová hra

Hodnocení knižních klubů
V této kategorii se můžete dočíst průměrné
hodnocení našich knižních klubů a jak si
vedou v sestavování alternativních příběhů
(CTHD).

Tým dnešních autorů
Vedoucí dne: Comp
Pravá ruka: Lucka
Topiči: Kuba, Miky, Víťa
Kantýna: Terka, Áňa, Vojta, Mára
Úklízeči: Šíma, Jasmínka, Nela, Eliška

Záznamy redakčního
fotografa
http://jirkaafrika.rajce.net
https://www.facebook.com/Letnítábor-SpT-4turnus-Lidé-hvozdu 203917449679102

Po příjezdu se naši táborníci velmi rychle zorientovali a přihlásili se do soutěže o
nejlepší knihu alternativních pohádkových příběhů. Během odpoledne se potom
zformovalo celkem šest spisovatelských klubů, které budou s našimi hrdiny
dědečkem a Saturninem v soutěži soupeřit.
Večer jsme se potom měli možnost ve scénce seznámit s dědečkem a jeho
svérázným sluhou Saturninem. Dozvěděli jsme se o jejich projektu Kancelář pro
upravování románových příběhů na pravou míru. Navíc jsme byli svědky toho, jak
společně odhalili inzerát v novinách, který zval širokou veřejnost k příhlášení do
již zmiňované soutěže.

Co

nás

čeká

a

nemine?

Po představení dědečka a Saturnina nás čekají
i jejich rivalové Milouš s tetou Kateřinou.
Zatímco Saturnin s dědečkem se snaží
prorazit na poli literární tvorby, teta Kateřina
se rozhodla svého syna Milouše pasovat do
role Holywoodské hvězdy. Dostane teta
Kateřina Milouše až na červený koberec nebo
jejich filmové snažení skončí fiaskem?
Odpoledne nás potom čeká první část příběhu
o Perníkové chaloupce v podání dědečka se
Saturninem. Dozvíme se, že Jeníček s
Mařenkou možná nejsou až tak hodné děti,
jak se nám naši rodiče snažili namluvit. A
možná se dočkáme i baby Jagy...

Drby tety Kateřiny
Dnešní den přinesl jako obvykle mnoho vřelých
objetí a zarudlých tváří. Zatím naše redakce vše
pilně sleduje a je více než připravena přinést co
nejčerstvější a nejšťavnatější fakta, nikoliv
drby. Našim pozorným očím však určitě
neunikla náklonnost Tomáše K. a Elišky K.
Složení oddílů by však pro výše zmíněný pár
mohlo být i šťastnější, neboť se každý z nich
nachází v jiném týmu. Emotivní však bylo i
loučení. K naší redakci se dostala informace, že
Dan B. se velmi vášnivě loučil se svou
přítelkyní, která ho přijela doprovodit až k
autobusu. Vše bedlivě sledujeme a nebojte se,
že budete o nový vývoj připraveni.
Vaši Vojtíšek & Ťutíšek

Deník Lidu hvozdu
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