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Slovo redaktora 
 

Počasí: 
Jak bychom to jenom řekli…  
„A prší a prší“  
Ne, tak moc zase neprší  

 

Mňamky z naší kuchyně: 
Snídaně: chléb s paštikou 
Svačina: zelenina 
Oběd: dýňová polévka, překvapení 
šéfkuchaře 
Svačina: perník 
Večeře: krupicová kaše 
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 

 

Tým dnešních autorů: 
Vedoucí dne: Zlatý Bludišťák 
Služba dne: Modré koblihy 
Pravá ruka: Domča 
Topiči: Kuba, Max, Martin 
Kantýna: Týna, Tom, Sofinka 
Uklízeči: Sisi, Jiřík, Áďa, Nelka 

Co nás čeká a nemine? 
Saturnin s dědečkem si brousí zuby 
na již čtvrtou pohádku v řadě. 
Tentokrát se terčem jejich kritiky 
stane pohádka Pyšná princezna. Už 
brzy se dozvíme peprné detaily a 
machinace z nejvyšších politických 
kruhů obou zúčastněných království. 
Také nám Saturnin s dědečkem blíže 
rozeberou silně podezřelé postavy 
princezny Krasomily a krále 
Miroslava. Opravdu byla Krasomila 
jen dětinsky nafrněná princeznička a 
král Miroslav bodrý rytíř s vysokými 
morálními standardy? 

A zapršelo 
Ráno jsme se probudili do deště a rozhodli jsme se do něj moc nelézt, proto jsme uspořádali 
tradiční cechy a dílničky. Tábornici si schovaní před deštěm vyráběli svíčky, náramky, záložky, 
parfémy a spoustu dalších věcí.  
Díky dešti se nám poprvé za tábor naplnil potůček a nejmladší táborníci do něj hbitě vyrazili 
v holinkách. Po obědě se déšť utišil a mohli jsme si zase hrát venku. Proběhla výuka uzlování, 
testování paměti pomocí hry s písničkou (kde excelovala Týnka Jirků) a také turnaj ve vybíjené 
(kde zase překvapil svým talentem Vojta Tuma Oktay). 
Dlouho očekávaným večerním programem bylo dnešní promítání tabornických filmů. Během 
minulých dnů každý oddíl natáčel a stříhal svoje mistrovskké dílo. I když některé týmy dodaly 
materiál opravdu na poslední chvíli, tak tohle stálo za to!  
 

Zmařené záměry exekutora Gastona 

Během dnešního odpoledne jsme doupravili na tu pravou míru příběh o Krásce a Zvířeti. 
Dozvěděli jsme se, že arogantní exekutor Gaston potkal otce Krásky. Od něj se Gaston 
dozvěděl, že Kráska se snaží polidštit Zvíře, nedospěle se chovajícího majitele blízkého 
zchátralého panství. Gaston se proto rozhodne uskutečnit podlý plán. Panství Zvířete chce 
exekučně zabavit pro nesvéprávnost majitele, skrze své konexe u soudu majetek získat a 
nakonec ho dát věnem Krásce u příležitosti jejich svatby. S tímto plánem jde Krásku vyhledat, 
ke svému nemilému překvapení jí ale celý okázalý podvod ani trochu neimponuje. Co možná 
více, Kráska už výrazně pokročila s léčbou hypertrichózy u Zvířete a plánuje si ho i vzít. Gaston 
je zděšený, když ho namísto nesvéprávného divocha vyhání z panství jeho mladý a pohledný 
právoplatný majitel, Zvíře. 

Drby tety Kateřiny 

Vážení a milí, čeká vás plesový speciál plný 
šťavnatých drbů. Čtěte a žasněte! 

 Deník lidu hvozdu 


