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Slovo redaktora
Počasí:
Mezi mraky očekáváme během
zítřejšího dne náznaky sluníčka. Pokud
se rosničky nemýlí, druhý den našeho
výletu bychom měli přečkat pěkně
v suchu s možným solárním ohřevem
našich prochladlých kostí.

Mňamky z naší kuchyně:
Snídaně: obložené chlebíky
Svačina: dobrůtka na cesty
Oběd: polní kuchyně, chlebíky, paštiky
Svačina: jablíčko
Večeře: kapsa paní nadlesní

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: Mývalice
Služba dne:
není, všechny děti jsou na výletech

5 TDA
Dvoudenní výlet? Bude!
Počasí nám bohužel několik posledních dní úplně nepřálo, a tak jsme byli nuceni odchod na
dvoudenní výlet odsunout. Dnešní dopoledne naštěstí volně přešlo z lehkého deště v čistou
oblohu, takže naši starší táborníci mohli brzy odpoledne vyrazit do terénu. Výletové výpravy se
zformovaly celkem tři, o jejich putování Vás budeme již zítra informovat v rámci
dvoudenňákového speciálu. Zatím nám nezbývá, než našim výletníkům přát příjemnou cestu,
přízeň počasí a vyvedenou večeři z kotlíku.

Co se dělo v tábořišti
Chladné a přeháňkové dopoledne zaplnili naši nejstarší táborníci ve vyhřáté krčmě programem
na motivy pořadu Partička. Po něm už se starší z našich táborníků vrhli na přípravu batohů na
výlet a zbytek tábora se sešel v krčmě, aby soutěžil v poznávání pohádkových písniček. Na
oběd jsme se posilnili buchtičkami se šodó a pak už se tábor rozešel do dvou proudů. Naši
výletníci před druhou hodinou opustili tábořiště a ostatní se vydali společně se Saturninem a
dědečkem na exkurzi do historie. Jako svůj cíl si vybrali starověký Řím a rozhodli se, že
učebnice dějepisu by rozhodně užily nějakou tu revizi.
Insiprováni Saturninem a dědečkem naši mladší táborníci absolvovali tři disciplíny ve stylu
starého Říma. První disciplínou byl trénink vojenské formace Želva. Prvně se snažili táborníci
odolávat ve formaci bombardování ze strany vedoucích, následně jsme si role prohodili a
táborníci rozbili naše pevné řady i přes pevnou štítovou hradbu. Druhou disciplínou byla aréna
se lvy. Táborníci byli uzavřeni uvnitř kruhu, ve kterém je naháněla dvojice lvů, vedoucích.
Pokud se táborník dostal ven z kruhu, sežral ho lev a hra pro něj končila. Aréna lvů
jednoznačně svou oblíbeností ovládla naše odpoledne, i přes to jsme se ale dostali i k disciplíně
třetí – gladiátorským soubojům. Postupně se nám v duelech střetlo více než deset dvojic
slovutných gladiátorů, měli jsme možnost vidět i několik sourozeneckých soubojů. Insiprací
našim mladým válečníkům potom mohl být souboj instruktorů Červa s Krtkem, ve kterém
druhý jmenovaný nakonec ovládl celou arénu.

Co nás čeká a nemine?

Deník lidu hvozdu

Ještě včera ráno byla ta správná
odpověď „déšť“. Počasí se nám
naštěstí upravilo na tu správnou
míru, a tak nás po návratu
z dvoudenního výletu bude čekat
zasloužená teplá sprcha a možná i
pokračování příběhu o Pyšné
princezně. Jak se nakonec vyvrbí
intrikánské
plány
princezny
Krasomily? Povede se jí skrze
nedospělého
krále
Miroslava
ovládnout sousední království? Nebo
má lež opravdu krátké nohy a její
snahy se jí vymstí?

Drby tety Kateřiny
Máte se na co těšit, vážení přátelé! Odchod nejstarších
táborníků na dvoudenní výlet je pro naši redakci zlatým
dolem. Již zítra se dozvíme, které nové páry se rozhodly
uvelebit se vedle sebe v terénu, či se držet za ruce při
dlouhé cestě.
Máme však i nový vývoj okolo Dana B. Dan byl dnes
spatřen, jak otevřeně flirtoval s Bárou V. a neustále ji
všemožně pošťuchoval. Nemáme pochyb, že jeho pocity
vůči Báře jsou víc než zřejmé. Odchod nejstarších
táborníků také způsobil, že tábořiště je klidnější než
obvykle. Můžeme tedy očekávat, že se projeví i nasši
mladší táborníci? Nezbývá nám nic jiného, než počkat…

