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Slovo redaktora 
 

Počasí: 

Pěkný den se rozpozná již od rána. Už 

dopoledne nám teploty vystoupaly až 

na bod varu a držely se po celý den. 

 

Mňamky z naší kuchyně: 

Snídaně: Rohlík s pomazánkovým 

máslem, čaj 

Svačina: Perníky 

Oběd: Hrášková polévka, zapečené 

brambory 

Svačina: Jablko 

Večeře: Topinky na ohni 

 

Hodnocení knižních klubů: 

Šmudlové (bílá) – 40 bodů 

Knižní esa (zelená) – 32 bodů 

Modrý koblihy – 39 bodů 

Otrávená jablka (červená) – 32 bodů 

Žlutá propiska – 42 bodů 

Popeláci (fialová) – 42 bodů 

 

Tým dnešních autorů: 

Vedoucí dne: Léňa 

Pravá ruka: Tomáš 

Topiči: Vojta Č., Šimon 

Kantýna: Barča, Kája, Miky, Eliška 

Uklízeči: Šíma, Julča, Vojta, Ema, 

Sofie 

 

 

Co nás čeká a nemine? 
Saturnin a dědeček si vezmou do 

hledáčku další pohádku. Kráska 

a zvíře, jak absurdní pohádka 

obsahující tolik očividných chyb! 

Společně zpochybní kletbu, která 

promění pyšného prince na stvůru 

alias Zvíře a jeho sloužící v oživlé 

předměty. Na celý příběh 

záhadného nešťastného tvora se 

podívají z pohledu medicínských 

knih a poznatků vědy. Krásku 

vykreslí jako mladou, vzdělanou 

a perspektivní vědkyni. 

 

Oddílový had a slepá vybíjená 

Den jsme odstartovali hrou, kde se musel celý tým spojit za ruce jako had a po týmech hledali 

svou princeznu. Složité to měli v tom, že první byl slepý a navigovat ho mohl jen ten přímo za 

ním. Ve všech rolích se prostřídal každý člen týmu. Parné odpoledne jsme přečkali na místním 

koupališti, kde se mohli věnovat vodnímu dovádění nebo si zahrát fotbal. V poslední hře jsme 

si prověřili sluch táborníků, kde se po slepu snažili zasáhnout ostatní přeživší táborníky za 

pomoci svých fuskometů v omezeném poli, které se jim postupně zmenšovalo. Děti si 

zopakovali i znalosti v oblasti přístřešků. 

 

Vysvobození princezny a čarodějův pád 

Nastala první noc, kdy měl princ uhlídat princeznu, jak mu čaroděj uložil. V první části večera 

byli princ a jeho pomocníci čilí, a tak si princ krátil čas flirtováním s princeznou. Princezna 

však byla k jeho pokusům o navázání bližšího kontaktu chladná. Neměla v úmyslu si začínat 

něco s mužem, kterého se ráno stejně čaroděj zbaví, jak už tomu bylo tolikrát. Podlý čaroděj 

zatím vpustil do místnosti, kde byla princezna hlídána, uspávací plyn a všechny uspal. 

S plynovou maskou pak vešel do místnosti a spící princeznu schoval do kumbálu na košťata. 

Princ se svými pomocníky se naštěstí vzbudil ještě před svítáním a princeznu v kumbálu na 

košťata našli dřív, než si pro ni čaroděj přišel.  

Druhé noci se opakuje scénář noci první. Čaroděj opět použije uspávací plyn. Princ však na 

čaroděje vyzraje. Nasadí všem v místnosti respirátory, a tak jsou proti účinkům plynu odolní. 

Když čaroděj vejde do místnosti, aby odnesl princeznu, skoncuje s ním princ jednou pro vždy. 

Nadšený princ chce políbit zachráněnou princeznu, a tak si sundá respirátor. V ten okamžik 

však usne a princezna ho musí se sloužícími vynést z místnosti. Vše ale nakonec dopadne 

dobře. Princ s princeznou se poprvé políbí v naději, že budou žít šťastně… dokud nepřijde 

první partnerská krize. 

Drby tety Kateřiny 

Přejeme našim čtenářům krásného rána. 

Žurnalistické duo TV zaznamenalo za posledních 

čtyřiadvacet hodin velmi mnoho nových 

šťavnatých ověřených informací. Nejzávažnější 

z nich jest uvedení na pravou míru včerejší 

informace ohledně Žvejky a Tomáše H. Hlavní 

hrdinkou tohoto příběhu stále zůstává Žvejka, 

neboť její přítomnost ve stanu číslo 24, který je 

mimochodem vedle jejího stanu, je nepopiratelná. 

Avšak ve jménu jejího Romea jsme se poněkud 

sekli; jednalo se totiž o lůžko na straně nikoliv levé, 

ale pravé. Skutečné jméno našeho Romea tedy jest 

Marek N. Tadááááááááá! 
Deník lidu hvozdu 


