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Slovo redaktora 
 

Počasí: 
Naše rosnička Nikča dnes dopoledne opět 

vytáhla mikinu. Pro ostatní obyvatele 

tábořiště to bylo znamení příjemného 

ochlazení. Dnešní dopoledne jsme měli 

zataženo, ale nespadla ani kapka. 

Odpoledne jsme očekávali mírný deštík, 

který přišel až v nočních hodinách. 

 

Mňamky z naší kuchyně: 
Snídaně: lupínky s mlékem, čaj 

Svačina: zelenina 

Oběd: čočková polévka, rajská omáčka 

s těstovinami 

Svačina: jogurt 

Večeře: rizoto 

 

Hodnocení knižních klubů: 
Šmudlové (bílá) – 65 bodů 

Knižní esa (zelená) – 56 bodů 

Modrý koblihy – 60 bodů 

Otrávená jablka (červená) – 55 bodů 

Žlutá propiska – 71 bodů 

Popeláci (fialová) – 57 bodů 

 

Tým dnešních autorů: 
Vedoucí dne: Krtek 

Služba: Knižní esa 

Pravá ruka: Kudlanka 

Topiči: Dan, Kryštof, Ráďa 

Kantýna: JJ, Žvejka, Sovička, Culík  

Uklízeči: Nela Š., Áďa, Prófa, Tom N. 

 

 

Co nás čeká a nemine? 
Na scénu se nám vrátí egoistický 

exekutor Gaston. Bude to padouch, 

jakého ho známe z originálu 

pohádky nebo se z něj vyklube 

rozumný mladý muž? 

Kráska nás seznámí se svým 

vědeckým závěrem. Zjistila, že 

nemoc, kterou Zvíře trpí, se jmenuje 

hypertrichóza. Bude Kráska úspěšná 

ve své laboratoři a namíchá Zvířeti 

správný lék? To dnes ví pouze 

dědeček a Saturnin. 

Zjistíme také, jak celý příběh 

dopadne a jak se s ním popasovali 

dědeček se Saturninem. 

Šifrování, focení a natáčení filmu 

 

Dnešní den započal hned po ranním nástupu další bramboriádou, kterou opět vyhrál tým 

Šmudlů a obhájil tak titul nejrychlejších loupačů na táboře. Dopolední oddílovou hru tvořila 

jedna velká šifra, pro kterou nejmladší táborníci získávali na stanovištích v okolí tábořiště 

nápovědy. Nápovědy ovšem nebyly zadarmo a nejmladší tak museli plnit úkoly jako složení 

tangramu, vytvoření pětičlenné příšery s určitým počtem rukou a nohou, házení tenisákem do 

lavoru, seřazení členů bez mluvení podle velikosti, říct vtip a další. Nejtěžší ze všech se 

nakonec ukázal hlavolam ze sirek, který prolomil pouze Vojta Tuma Oktay z týmu bílých. Při 

vyluštění šifry dostali táborníci seznam bylin, které museli v okolí tábora najít a vhodit do 

vařícího kotlíku a vytvořit tak lektvar. Po poledním klidu proběhlo focení v kostýmech na hřišti. 

Odpoledne se neslo ve znamení dotáčení scén do oddílových filmů a následného stříhání. Na 

výsledky filmové produkce našich oddílů se již moc těšíme. Poté proběhla jedna vybíjená 

červených a fialových, ve které červení vyhráli. Po večeři proběhlo promítání vlastních filmů od 

vedoucích, které sklidilo velký potlesk. Den zakončil ples se slavnostním nástupem po párech. 

Ten táborníci protančili až do pozdních hodin. 
 

Lék pro zvíře 

Kráska se konečně začala sbližovat se Zvířetem. Zvíře je chudák člověk, kterému v brzkém věku 

zemřela matka a chvíli poté, v šesti letech, odešel otec a nechal ho samotného na jeho panství. 

Zvíře nebyl naučený žádným lidským mravům ani zvykům, jedl ze země z misky, pohyboval se 

po čtyřech, byl zkrátka jako divoké zvíře. Kráska se rozhodla, že Zvíře naučí správnému chování 

a vyléčí jeho sociofobii a hypertrichózu. Pro Krásku to sice bude výzva, ale není to nic s čím by 

si tato vědkyně neporadila.  

Drby tety Kateřiny 

Krásný den Vám přeje T&V. Dnešek by se dal, co do 

množství nových objevů, srovnat se dnem pádu jablka na 

hlavu Isaaca Newtona. Příčinu spatřujeme v poklesu 

teploty; to nejspíše donutilo táborníky k více nápadnému 

sbližování za účelem vzájemného zahřívání. Nejvíce 

„zima“ dnes nejspíše bylo Kryštofovi P. a Adrianě Č., 

jelikož byli velmi často spatřováni i například v kuchyni, 

kde o teplo není nouze. I přesto se drželi ve vzdálenosti 

nijak velké; toť důkaz hlubokých citů. 

Dnes večer nás čeká tradiční ples, na kterém se páry 

zjevují rychleji než plíseň na cuketě. Na koho sázíme 

my? Nejspíše na dosud neaktivní táborníky, 

pravděpodobné jsou například děvčata Bára V. a Eliška 

K., které do své přítomnosti za celý týden zřídkakdy 

někoho pustily. Dodá jim romantická atmosféra odvahy? 

 
Deník lidu hvozdu 


