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Slovo redaktora
Počasí:
Vlna veder se nám nevyhnula ani
dnes. Dopoledne bylo ještě přijatelně,
odpoledne jsme se ochladili na
koupališti. Napjatě očekáváme zítřek,
kdy nám slibují ochlazení.

Mňamky z naší kuchyně:

5 TDA

Film a vodní olympiáda
Dnešní den jsme zahájili pomocí naší kuchyni bramboriádou. Všechny oddíly bojovaly velmi
statečně, avšak tým bílých oloupal nejvíce brambor a vysloužil si titul nejlepších loupačů. Po
bramboriádě se oddíly spolu se svými vedoucími daly do natáčení filmů, které budou
prezentovat v příštích dnech. Všechny děti se zúčastnily natáčení a my už se těšíme na
výsledky. Z důvodu velkého tepla jsme se vydali na koupaliště, na kterém proběhla pod
vedením našich nejstarších táborníků vodní olympiáda. Děti si mohly vyzkoušet vodní
házenou, přelévání vody za hlavou, nošení ešusu na zádech, synchronizované skoky do vody,
vodní slalom a v neposlední řadě proběhla soutěž mezi některými nejstaršími a vedoucími
v plavecké štafetě, kterou po velmi těsném souboji vyhrál tým nejstarších táborníků. Po večeři
si děti poslechly pohádku „Kráska a zvíře“, kterou se otevřela nová kapitola našeho příběhu.

Snídaně: chléb s česnekovou
pomazánkou, čaj
Svačina: chléb s paštikou, jablko,
tatranka
Oběd: bramboračka
Svačina: jablečné pyré s rohlíkem
Večeře: guláš s knedlíkem

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: Nikča
Pravá ruka: Matěj
Topiči: Martin, Jelen, Kokos
Kantýna: Kristýnka, Áďa, Anička
Uklízeči: Bára, Emča, Sárinka, Pavlík

Deník lidu hvozdu

Co nás čeká a nemine?
Včera jsme z důvodu teplého
počasí přesunuli příběh Krásky
a Zvířete a nahradili ho natáčením
oddílových celovečerních filmů
a vodní olympiádou. Do temného
panství Zvířete a za naší krásnou
vědkyní se podíváme až dnes.
Seznámíme se s jejím otcem
a nežádoucím ctitelem Gastonem.
Co se týče Zvířete, má už kráska
svojí teorii, co by s tajemným
správcem zchátralého panství
mohlo být.

Drby tety Kateřiny
Žhavé novinky, přátelé! Situace kolem naší nejstarší
tábornice Lucky V. je čím dál tím zapeklitější. Naši
reportéři zaznamenali dalšího chlapce, který vedle Lucky
ve stanu ležel. Zmíněným šťastlivcem je Tomáš K.
Vzniká nám snad milostný trojúhelník s Dominikem D.,
Tomášem K. a Luckou, či si Lucka buduje harém
z nejstarších hochů, kteří měli možnost poslední dva dny
na plno ukazovat svou fyzickou zdatnost při návštěvách
koupalistě? Pravda jistě brzy vystoupí na povrch. Naši
paparazzi jsou momentálně ve stavu nejvyšší pohotovosti
a my pevně doufáme i věříme, že se jim zdaří zachytit
tuto situuaci i obrazem.
Vaši Ťutíšek a Vojtíšek

