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Slovo redaktora 
 

Počasí: 

Opět nastal ten vzácný den, kdy Nikča 

už v 11 hodin sundavala mikinu. 

V poledne se nám přes nástupiště 

prohnala přeháňka. Nikoliv však 

deštivá, ale vyprodukovaná vodní 

bitvou. Odpoledne bylo zase parno. 

 

Mňamky z naší kuchyně: 

Snídaně: Závin, čaj 

Svačina: Ovoce 

Oběd: Zeleninová polévka s vajíčkem 

 Boloňské špagety 

Svačina: Chléb s kečupem a sýrem 

Večeře: Noky s mákem 

 

Hodnocení knižních klubů: 

Šmudlové (bílá) – 32 bodů 

Knižní esa (zelená) – 26 bodů 

Modrý koblihy – 29 bodů 

Otrávená jablka (červená) – 27 bodů 

Žlutá propiska – 35 bodů 

Popeláci (fialová) – 33 bodů 

 

Tým dnešních autorů: 

Vedoucí dne: Zrzek 

Pravá ruka: Matthew 

Topiči: Míra, Felix, Martin 

Kantýna: Maki, Adri, lenka, Marek 

Uklízeči: Štěpa, Lucka, Anička a 

Anička 

 
 

Drby tety Kateřiny 

A nakonec čerstvá novinka, u které se TV skoro 

ani nechtělo věřit míře překvapivosti této 

informace. Žvejka a Tomáš H. No dovedete si 

to představit? Tito dva mladí byli nejednou 

spatřeni společně ve stanu, jež byl v tu chvíli 

sice obýván i mnoha dalšími táborníky; to však 

Žvejku neodradilo a hrdě ve stanu setrvávala v 

sedě na podlaze. To, jak sami jistě musíte uznat, 

je více než dostačující gesto o náklonnosti. 

Bude tento vztah dále vzkvétat, či bude zadušen 

v zárodku? Zůstaňte věrni našemu magazínu a 

nic vám neunikne. 

 

Co nás čeká a nemine? 
Zítra nás čeká pokračování 

upravené pohádky o dlouhém, 

širokém a bystrozrakém.  Dojde 

na hlídání princezny v noci. 

Ukáže se, že čaroděj sice nemá 

zvláštní schopnosti, ale je značně 

vynalézavý. Princ bude muset 

použít všechen svůj důvtip, aby 

princeznu uhlídal všechny noci. 

Zákeřný čaroděj se nebude 

ostýchat použít uspávací plyn.  

 

Závody kočárů a kombinované postavy 

Dopolední hra byla ve znamení tvorby dopravního prostředku „kočáru“ k závodění, nošení 

střelce a ešusů s vodou. Prověrkou zručnosti při výrobě prošly týmy výborně a žádná 

konstrukce se nerozpadla. Po dopolední hře proběhlo první kolo turnaje ve vybíjené, kde 

nad fialovým týmem zvítězili modří. Po lahodném obědě následovala vodní bitva, které se 

někteří zúčastnili i nedobrovolně. Při odpolední hře musely oddíly společně ztvárnit 

Širokého, Dlouhého a Bystrozrakého za pomoci všech členů týmu. Vytvořily tak co 

nejširší a nejdelší osobu. Nakonec musel jeden z členů uvidět na co největší vzdálenost 

napsaný text. Opět následovala vybíjená, kde se proti sobě postavily týmy zelených 

a bílých. Po dlouhém a opatrném boji nakonec zvítězil tým bílých. 

Princovy námluvy 

Dnešní ráno už králi došla trpělivost se svým synem. Je sice hezké, že je to úspěšný 

obchodní manažer, ale princ ve svých 30 letech by si měl už najít nevěstu. Proto král 

vybral několik princezen, které by mohly být pro jeho syna vhodné. Princ si vybral tu 

nejkrásnější – princeznu Anastázii. Král ji schválil jen kvůli tomu, že je jedinou dědičkou 

panství. Jediný problém byl, že princeznu měl ve svém područí muž, o kterém se říkalo, že 

má čarodějné schopnosti.  

Odpoledne se princ vydal spolu se svou stráží k hradu, kde by měla být princezna 

Anastázie. Po cestě potkal obézní ženu, která se umí roztahovat. Princ ji poslal pryč, že 

tlustého člověka opravdu nepotřebuje. Dále na cestě potkal ženu se zavázanýma očima. Tu 

nenechal ani promluvit, hodil ji zlaťák a jel dál. Jediná žena, kterou k sobě přizval byla 

Dlouhá. Ta je vysoká a mohla by se mu hodit. Když dojel do hradu, zjistil, že princezny 

opatrovník možná nějaké schopnosti má. Na zahradě měl zvláštní sochy. Vypadaly, jako 

by to byly lidé, kteří strnuli v úděsu. S čarodějem se princ dohodl, že pokud princeznu 

uhlídá 3 noci, bude jeho. Čaroděj si šel připravit uspávací plyn…. 

Deník lidu hvozdu 


