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Slovo redaktora 
 

Počasí: 

Očekáváme volný přechod od počasí pod 

psa k počasí lehce nad psí úrovní. Náš 

návštěvní pes Artaban snad zítra sezná, že 

naše očekávání byla reálná. 

 

Mňamky z naší kuchyně: 

Snídaně: Houska s Medem 

Svačina: Zelenina 

Oběd:  Vývar sester Tallhoferových, 

Buchtičky se šodó 

Svačina: bude (čti: zelenina) 

Večeře: buřťák v ohňáku, chlebák 

Hodnocení knižních klubů: 

Šmudlové (bílá) – 73 bodů 

Knižní esa (zelená) – 65 bodů 

Modrý koblihy – 70 bodů 

Otrávená jablka (červená) – 61 bodů 

Žlutá propiska – 76 bodů 

Popeláci (fialová) – 64 bodů 

 

Tým dnešních autorů: 

Vedoucí dne: Ája 

Služba dne: Otrávená jablka 

Pravá ruka: Marek 

Topiči: Mirek, Felix, Martin 

Kantýna: Lenka, Adri, Maku, Lucka 

Uklízeči: Matthew, Anička V., Štěpán, 

Anička N. 

 

Co nás čeká a nemine? 
Zítra pro nás mají připravený 

program naši nejstarší táborníci. 

Bude to překvapení nejen pro malé 

děti, ale i pro nás vedoucí, proto vám 

nemůžeme sdělit, co to bude. Dále 

odpoledne budeme odcházet 

se staršími táborníky na dvoudenní 

výlet. Mladší táborníky bude čekat 

SMS – Sprcha, Mýdlo, Šampón. 

Večer se pak nejmladší podívají na 

pohádku (zatím neupravenou na 

pravou míru).  

Slalom mezi kapkami 

V deštivém počasí jsme chytili krásné okno na ranní nástup a odpolední hru. Během deštivého 

dopoledne proběhla úřednická hra, kde se táborníci snažili otiskávat razítka na formuláře co 

možná nejrychleji. Správný úředník ovšem musí za každou cenu svým razítkem trefit i 

příslušnou kolonku, proto při hře šlo nejen o rychlost, ale i přesnost razítkování. A aby to celé 

nebylo tak jednoduché, táborníci při této soutěži museli mít zakryté jedno oko a razítkovat 

svou nešikovnou rukou.  

Při odpolední hře oddíly bojovaly o stromy představující princezny. Po dlouhé době jsme se 

tak dočkali větší fuskometové bitvy, byť v trochu čvachtavějším formátu než obvykle.  Hru nám 

přibližně po hodině přerušil prudší déšť, takže jsme rychle vyměnili bitevní vřavu za svačinu a 

teplo u krbu v krčmě. 

Pyšná princezna 

V Saturninově nepřítomnosti se dnes bohužel dostal dědeček na celý den do drápů tetě 

Kateřině. Dědeček zahájil studium Pyšné princezny, v knize se ale přes nával tetiččiných 

přísloví, nevyžádané péče a teplých dek daleko nedostal. Na pravou míru zatím uvedl pouze 

to, že král se dozajista jmenoval Květoslav, nikoliv Miroslav. 

Poté jsme se už naplno ponořili do příběhu. Dozvěděli jsme se, že král Květoslav je spíše 

přerostlé dítě s obsesivní zálibou v květinách. Jeho království obstarávají dobří rádcové Rá a 

Dce. Ti řídí veškerý chod země, úřadují, seč jim razítka stačí, a před časem se také pokusili 

domluvit Květoslavovi strategický sňatek s princeznou Krasomilou ze sousední země. Dnes jim 

ovšem došla odpověď s tím, že Krasomila o rande zájem nemá. Rozrušený král Květoslav sbalil 

svou (údajně) zpívající květinu a utekl z paláce. 

Později byl král Květoslav zadržen v zahradách paláce princezny Krasomily. Stráže ho 

předvedly před Krasomilu jakožto domnělého stalkera. Z Krasomily se vyklubala kariéristická 

manipulátorka, která nepřímo vládne celému království skrze vydírání zkorumpovaných rádců. 

Krasomila se rozhodne podivného krále uvěznit, má s ním ale další geniální mocenský plán… 

Drby tety Kateřiny 

Vojta T. O. zjevně ohromil některou z tábornic, protože mu byl 

anonymně věnován ručně pletený náramek. Toť důkaz hlubokých 

citů neznámé ctitelky vůči Vojtovi. Dovolíme si udělat drobnou 

odbočku zpět k sobotnímu plesu – Sisi byla pozvána na ples 

Šimonem D.  a podle nám dostupných informací vypadala více než 

šťastně. Ohledně plesu dále naše redakce dluží omluvu. Tak dokonalí 

autoři jako My se nepletou, avšak naše pavlačové drbny nejsou vždy 

schopny uvažovat v širších souvislostech. Tímto se oficiálně 

omlouváme Markovi Ž. a Nelince Š., oni už budou vědět ;). Jako 

motýl z kokonu se vynořil Dan B., který hledáčku naší redakce od 

prvního dne unikal. Včera se však plně projevil, když Báru V., 

jakožto pravý gentleman, nesl v náručí ve spacáku přes tábořiště. 

Když byl podroben výslechu ohledně záměrů svého počínání, 

odvětil, že jeho záměrem je pouze vyhodit Báru do popelnice. 

Všichni však víme, jak je to s mladými muži a projevováním zájmu. 

Držíme ti palce, Dane! 

 

Deník lidu hvozdu 


