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Slovo redaktora
Počasí:
A máme tu opět vedro ala prádelna. Ráno
naplnilo naše tábořiště sluníčko a drželo se
až do odpoledne. Po velmi krátkém
mrholení během odpolední scénky se nám
v tábořišti udržela příjemná teplota, ale
vlhko. To nejlepší z obou variant počasí,
které si můžeme přát.

Mňamky z naší kuchyně:
Snídaně: vajíčková pomazánka
Svačina: ovoce
Oběd: vývar s nudlemi a zeleninou,
šťouchaný zemáky s uzeným
Svačina: tatranka
Večeře: francouzská l´cibulacka

Hodnocení knižních klubů:
Šmudlové (bílá) – 90 bodů
Knižní esa (zelená) – 79 bodů
Modrý koblihy – 86 bodů
Otrávená jablka (červená) – 75 bodů
Žlutá propiska – 91 bodů
Popeláci (fialová) – 79 bodů

Tým dnešních autorů:
Vedoucí dne: Kořalka
Služba: Popeláci
Pravá ruka: Áďa
Topiči: Jelen, Kraken, Pája
Kantýna: Bára, Sára, Anička, Ema
Uklízeči: Kokos, Týna, Martin

Filmový festival:
Vážení čtenáři, tímto si Vás dovolujeme
upozornit na společnou premiéru filmů
našich oddílů. Nahrávky jsou dostupné ve
své původní formě na YouTube, odkazy
naleznete přímo v sekci táborových novin.

Deník lidu hvozdu

5 TDA
Únik před hlídkami a pěstování královské zahrádky
V rámci celotáborové hry družin měly jednotlivé týmy za úkol proplížit se skrz na skrz celým
táborovým územím a to tak, aby nebyly spatřeny hlídkou. Za každého člena, který byl viděn,
dostal tým trestný bod. Tento nelehký úkol zabral táborníkům téměř dvě hodiny. Nejlépe se
dokázal proplížit oddíl Žluté propisky.
Díky příjemnému počasí odpoledne proběhly další dva zápasy ve vybíjené. Táborníci si také
mohli nakoupit dobroty v našem tradičním táborovém bufetu.
Odpoledne proběhla poslední etapa celotáborové hry jednotlivců. Táborníci měli za úkol získat
od vedoucích co nejvíce papírů, ze kterých následně museli složit papírové květiny a vytvořit si
tak vlastní květinovou zahradu, která by oslovila krále Květoslava. V noci táborníci vyzkoušeli
svoji odvahu na noční bojovce. Všichni byli stateční a úspěšně zdolali celou stezku.

Osvobození Květoslava a převzetí vlády
Dnešek nám přinesl dokončení pohádky Pyšná princezna. Princezna Krasomila pod rouškou
tmy osvobodila krále Květoslava z hradního vězení a rozhodla se s ním utéct zpátky do jeho
království. Navzdory vodopádu Květoslavových pouček o pěstování hyacintů, růží a tulipánů se
oba úspěšně dostali nespatřeni až k hranicím.
K ránu potom Květoslav s Krasomilou překročili hranici Květoslavova království. Při té
příležitosti byli svědky vyhánění rádců Ráda a Dceho z královského paláce. Lid tyto dobré
úředníky vyhnal z království v domněnce, že nechali zmizet krále Květoslava schválně, aby
mohli sami království ovládnout. To hraje Krasomile do karet tím nejlepším možným
způsobem. Krasomila s Květoslavem předstoupí před lid a oznámí, že bude svatba. Lid slaví a
další z Krasomiliných mocenských etud končí úspěchem. A co král Květoslav? Ten si bude moct
v klidu zastříhávat keře, pěstovat růže a učit květiny zpívat…
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Saturnin s dědečkem již upravili na
pravou míru pohádek dost, a tak nás
čeká velké finále. Naši hrdinové se
chystají odevzdat svou dokončenou
knihu pohádek do soutěže, bohužel
je ale čekají komplikace. Uražená
teta Kateřina s Miloušem jsou totiž
připravení našim spisovatelům hodit
jeden velký klacek pod nohy.
Chystají se je totiž přepadnout,
knihu pohádek ukrást a znemožnit
jim tak stihnout uzávěrku soutěže.
Co možná hůř, teta Kateřina hodlá
zneužít ukradené pohádky jako
námět pro vlastní filmy.

Drby tety Kateřiny
Krásné ráno Vám přeje TV. Konec tábora se nám
kvapem blíží, a proto jsme zaznamenali všechny
naše již zmíněné páry ve zvýšeném projevu citů.
Spatřovali jsme táborníky v dlouhotrvajících
objetích, jak na veřejných místech tábořiště, tak i
například v klidných koutech večerní stezky
odvahy. Příkladem budiž Žvejka, jež si vyžádala na
stezce společnost hned dvou chlapců. Například
takoví hrdinově, jako byli Matthew nebo Tom K. se
statečně pustili do hororové pouti samostatně. A
dovolíme si říct, takové strašpytli jsme snad ještě
nikdy neviděli. Dámy, buďte pečlivé při výběru
chatovacích partnerů během roku!

