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Slovo redaktora
Počasí:
Slibované ochlazení k nám dorazilo včera
večer. Bohužel vydrželo jen po dobu
petrachtace. Standartní odpolední parno se
začalo dělat, jakmile jsme se všichni sešli
v tábořišti. Večer nám začal tábořištěm
profukovat příjemný větřík, že jsme si
všichni připadali jako na výletu u moře.

5 TDA
Hon za zvířata kolem záhadného panství
Dopoledne celý tábor odešel po jednotlivých oddílech na Petrachtaci. Podařila se všem polévka?
Došli tam kam měli? Neztratili se v temných lesích v okolí tábora? To vše a více si můžete přečíst
v extra příloze dnešního vydání novin. Po návratu z Petrachtace proběhla hra, kdy se táborníci
rozdělili na lovce a zvířata. Jako nejlepšími lovci se prokázal oddíl Šmudlů, který dokázal ulovit
5 mýtických zvířat. Následoval strhující zápas ve vybíjené mezi Otrávenými jablky a Knižními esy. Po
neskutečném obratu zápasu vyhráli, zásluhou kapitána Marka N., Otrávená jablka. Večerní program
se nesl v duchu hudby. V rámci hudebního kvízu jsme se snažili poznat řadu skladeb, které si pro
nás připravil Vojtíšek.

Krásky výprava do panství

Mňamky z naší kuchyně:
Snídaně: houska s máslem a marmeládou
Svačina: zelenina
Oběd: vývar s nudlemi a zeleninou,
opečený salám se šťouchaným bramborem
Svačina: perník
Večeře: tradiční česnečka

Hodnocení knižních klubů:
Šmudlové (bílá) – 59 bodů
Knižní esa (zelená) – 49 bodů
Modrý koblihy – 51 bodů
Otrávená jablka (červená) – 47 bodů
Žlutá propiska – 61 bodů
Popeláci (fialová) – 52 bodů

Inteligentní kráska razantně odmítne sebevědomému oznámení exekutora Gastona, že se stane
jeho ženou. Namísto na vdavky myslí pouze na své experimenty a bádání v oblasti bylinkářství,
chemie a lékařství. Když ji její otec řekne, že objevil zarostlé panství a kromě elixírů, které si
objednala, ji přivezl i zvláštní modrou růži. To krásku zaujme a na panství se sama vydá. Ihned u
vchodu potká svícen, konvičku a hodiny, které si s ní povídají. Vědecky zhodnotí, že je něco špatně.
Prolistuje knihu bylinkářství a zjistí, že krom jiných symptomů má tato modrá růže i halucinogenní
účinky. V panství objeví zvíře, které se ji bojí. Snaží se s ním sblížit, aby si ověřila další teorii,
tentokrát z oboru lékařství.

Tým dnešních autorů:
Vedoucí dne: Štěpa
Pravá ruka: Kuba
Topiči: Mára, Šíma, Víťa
Kantýna: Lucka, Vojta, Jasmí, Nela
Uklízeči: Eliška, Buřina, Yoda, Terka

Deník lidu hvozdu

Co

nás

čeká

a

nemine?

Krásce se podařilo se zvířetem
skamarádit. To, že je při jejich večeři
obsluhují oživlé předměty, považuje
jen za výplod své fantazie. Snaží se
je proto ignorovat. Postupem času se
krásce podaří zvíře rozmluvit, aby se
ji svěřil se svým příběhem. Vypráví
ji strastiplný příběh ze svého dětství.
Jak dopadne krásky experiment
s vyléčením zvířete z jeho nemoci?
Podaří se ji vrátit zvíře do
normálního světa a pozvednout jeho
zarostlé panství? A co ta zvláštní
halucinogenní květina?

Milouškovy drby
Opět se Vám po roce hlásí juniorská redakce. Naše oči
spatřily novou přítelkyni vedoucího Žižky, která za ním
přijela na návštěvu. Podle nás jim to spolu moc sluší.
Zatím nejvíce šokující informací ze života vedoucích je
však fakt, že Bambůča je nově single. Nepřijde Vám
podezřelé, že jsou s Vojtou spolu letos v kuchyni? Nám
určitě ano! Vypadá to, že letos bude v kuchyni pěkně
horko, ale nemyslíme tím, že by nefungovala digestoř.
Jak jste si možná všimli, Zrzek se stal novou posilou
marodky. Dnešní příjezd Jendy, přítele Káti, však
našemu lamači srdcí Zrzkovi značně situaci
zkomplikoval. Bude nás snad čekat souboj o Káťu? To se
vše ukáže v příštích dnech.
Vaše juniorská redakce

