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Slovo redaktora 
 

Počasí: 

Trend oteplování se zdá být 

nezastavitelný. Pokud bude přechod ze 

chmurného podzimu do tropického 

léta pokračovat současnou rychlostí, 

budeme se muset opět rozloučit 

s naším znovunalezeným potokem. 

 

Mňamky z naší kuchyně: 

Snídaně: chléb s máslem a marmoškou 

Svačina: ovoce 

Oběd: vývar se zeleninou a nudlemi 

Svačina: švýcarky 

Večeře: Wichterleho specialita 

 

Hodnocení knižních klubů: 

Šmudlové (bílá) – 81 bodů 

Knižní esa (zelená) – 74 bodů 

Modrý koblihy – 80 bodů 

Otrávená jablka (červená) – 68 bodů 

Žlutá propiska – 81 bodů 

Popeláci (fialová) – 71 bodů 

 

Tým dnešních autorů: 

Vedoucí dne: Áďa 

Služba dne: Žlutá propiska 

Pravá ruka: Eliška 

Topiči: Šimon a Šimon 

Kantýna: Tomáš, Barča, Sofi, Miki 

Uklízeči: Juli, Ema, Vojta 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 
Po dvou dnech vycházek a výletění 

se opět po hlavě vrhneme do víru 

knih a příběhů hodných nápravy. 

Saturnina s dědečkem čeká 

dokončení pohádky Pyšná princezna. 

Krasomila je momentálně s králem 

Květoslavem na útěku ze svého 

království. Za cíl mají rodnou zemi 

krále Květoslava, kterou se chystá 

Krasomila lstí ovládnout. Plánuje se 

totiž vdát za naivního Květoslava a 

skrze něj neomezeně vládnout ještě 

většímu a bohatšímu království, než 

tomu bylo dříve. 

Dvoudenní výlet – Žižkova skupina 
„Ahoj lidi, potřebujeme stihnout autobus, tak si dáme rychlejší tempo na zahřátí.“ To byla 

slova, co naše skupinka slyšela, než vyrazila vstříc dobrodružství. Dvě minuty před příjezdem 

autobusu jsme přišli na zastávku. Bylo třeba smeknout klobouček. Po výsadku v Nasavrkách 

převzal mapu s buzolou Kokos a vedl skupinu k určenému cíli a to ke zřícenině Žumberk. Na 

rozcestí se táborníci sami rozhodli jít delší a o to krásnější trasou skrze Strádovské Peklo. 

Společné nocování ve skautské klubovně všichni přijali s potěchou. Opekli jsme špekáčky, 

zazpívali písně za tónů loutny a šli spát. Druhý den jsme vyrazili na cestu zpět. Mžení 

předešlého dne vystřídalo parné slunce a do kroku zazněla píseň Zlatovláska a Tři kříže. 
 

Dvoudenní výlet – Pájova skupina 
Naše putování začínalo cestou do Slatiňan přes rozhlednu Bára a Kočičí hrádek. Cestou nám 

trošku poprchávalo, ale nebylo to nic hrozného. Ve Slatiňanech nás čekal rozchod a následně 

autobus do Nasavrk, kde jsme se utábořili u zatopeného lomu poblíž keltského opida. Někteří 

táborníci byli dost odvážní, aby se šli vykoupat, zbytek mezitím připravil oheň. Uvařili jsme si 

výborné fazole s buřtem a rajčatovým protlakem. Nezbyla ani troška pro lesní zvířátka. Před 

spaním jsme malinko promokli a usínali jsme s lehkým deštěm. Další den už bylo mnohem 

lepší počasí a táborníci uháněli zpátky jako o život. Až později jsme zjistili, že je to kvůli tomu, 

aby stihli otevřený obchod v Rabštejnské Lhotě… 
 

Dvoudenní výlet – Dámská jízda  - den pohody 
Putování skupiny Dámské jízdy začalo ve složení dvanácti dívek, jedné Áji, jedné Léni  a 

jednoho psa Artabana. První den tato nebojácná sestava ušla kolem dvanácti kilometrů, i když 

se kousek posunula autobusem. Kolem šesté hodiny skupina došla do táborníky často 

navštěvovaného Žamberka. Počasí jim ale nepřálo, tak se zabydleli na skautské základě hned za 

Žamberkem. V ten okamžik jsem Léňu a Artabana vystřídala já, Káťa. Před deštěm jsme si 

ještě společně s Žižkovou skupinou stihli opéct buřty. Potom už nás čekal klidný spánek. Ráno 

jsme vyrazily kolem deváté už jen v plně dámské sestavě. Bez úhony jsme došly do Slatiňan, 

kde nás přivítalo sluníčko, oběd a odpočinek v parku. Zvedly jsme se kolem třetí a volným 

tempem jsme přes Kočičí hrádek a Báru došly do Rabštejnské Lhoty. Výlet jsme zakončily 

návštěvou občerstvení u koupáku a do tábora došly s třiceti kilometry pohody v nohách. 

 

Drby tety Kateřiny 

Hlásí se Vám zpět TV s každodenní dávkou Vaší oblíbené 

kratochvíle. Situace ohledně Dana B. a Báry V. se vyvinula, 

bohužel špatným směrem. Usuzujeme tak z toho, že dvoudenní 

výlet, nejlepší příležitost k upevnění náklonnosti, každý z hrdinů 

našeho příběhu strávil v jiné skupině. Tato teze nás osobně 

velmi tíží, jelikož jsme Vám, Baru a Dane, dávali opravdu velké 

naděje. Další je úlovkem z řad nejmladších táborníků, to je 

přátelé, velmi cenná informace, protože mladičtí tábornící se jen 

tak přistihnout nenechají. Náš nový Romeo se jmenuje Radim S. 

a jeho vyvolená Jůlie je Anička N. Byli od plesu opakovaně 

spatřováni držíce se za ruce. A na závěr, my jsme to nechtěli 

vytahovat, leč ostatní, podružní, členové redakce nedali jinak, 

než že musíme zmínit Doda s Aničkou P. Ti jsou poslední tři 

dny doslova jedno tělo, jedna mysl. Od mrkání na nástupu až po 

vzájemné spočinutí hlav na rameni toho druhého při táboráku. 

Dominiku, řekneme ti jen, drž se. 
Deník lidu hvozdu 


