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Slovo redaktora 
 

Počasí: 
Dnes nás čeká krásné počasí. Teploty by 

dle předpovědi měly směřovat až ke 30°C 

a na obloze ani mráček. Doufáme, že nám 

krásné počasí vydrží až do konce našeho 

tábora. 

 

Mňamky z naší kuchyně: 
Snídaně: pozdrav od doktora Vlacha 

Oběd: řízek od maminky 

Touto slavnostní snídaní a svačinkou na 

cestu se s vámi loučí naše skvělá redakční 

kantýna. Těšíme se na vás zase za rok       

 

Hodnocení knižních klubů: 
Šmudlové (bílá) – 100 bodů 

Knižní esa (zelená) – 88 bodů 

Modrý koblihy – 94 bodů 

Otrávená jablka (červená) – 83 bodů 

Žlutá propiska – 97 bodů 

Popeláci (fialová) – 84 bodů 

 

Tým dnešních autorů: 
Vedoucí dne: Misha 

Služba: Všichni a Nikdo 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 
Jako každý rok nás čeká nemilá 

povinnost, a to zabalit všechny 

naše malé i velké táborníky, utřít 

slzičky smutku, rozdat zbylé 

ztráty a nálezy a zamávat na 

rozloučenou. Předáme všechny 

táborníky do rukou jejich rodičů 

nebo Páji, Lucky a pana řidiče, 

který je odveze do jejich domovů. 

Dále na nás čeká rozebírání všech 

stanů, skládání celt a uklízení 

celého tábořiště, které s táborníky 

hravě zvládneme. Jediné, co nám 

to může zkomplikovat, je počasí. 

Máme objednané nebe bez 

mráčku, tak nám držte palce. 

Tvrdé boje v Habrwoodu 
Dnes ráno jsme se vzbudili do mírně chladného rána. Zahřáli jsme se na rozcvičce a připravili 

se na nabitý den. Během dopoledne jsme oškrábali brambory v oblíbené táborové hře 

„bramboriáda, a pomohli tak kuchyni. Po bramboriádě a krátkém odpočinku následovala první 

část velké závěrečné hry. Oddíly měly za úkol najít kousky diskety na různých stanovištích 

v okolí tábora. Ze složené diskety si mohli táborníci „přehrát“ video s tetou Kateřinou a 

Miloušem, jak plánují podlé přepadení výsledku Saturninovy a Dědečkovy práce. Na závěrečné 

části hry se táborníci i vedoucí dočkali velké bitvy, ve které táborníci dobývali pevnosti 

filmového studia Habrwood. Večer nás čekal slavnostní nástup a zakončení včetně vyhlášení 

vítězů jednotlivců a družin. 

Velké finále 

Dnes se nedělo nic menšího než završení naší etapové hry. Saturnin s dědečkem dopsali svou 

knihu alternativních pohádkových příběhů do poslední čárky, a to právě včas. Dnes v šest 

hodin večer totiž byla uzávěrka do literární soutěže. Dědeček se Saturninem po obědě 

shromáždili své spisy, svázali je a vyrazili směrem do redakce, která soutěž vyhlašovala. Po 

cestě bohužel došlo k neplánovaným komplikacím – Saturnin s dědečkem byli přepadeni. Jak 

jsme se později dozvěděli, maskovanými lupiči byla teta Kateřina s Miloušem. Ti na knižní 

výtvor Saturnina s dědečkem žárlí, a tak se rozhodli knihu ukrást a zfilmovat po svém. 

Naštěstí se Saturninovi s dědečkem povedlo padouchy vypátrat, ke své knize se dostat včas a 

v poslední vteřině odevzdat knihu do soutěže. A co naši padouši? I s tetou Kateřinou to 

nakonec dopadlo dobře, bohatě se totiž podruhé vdala, a to za Františka toho jména druhého. 

Drby tety Kateřiny 

Dámy a pánové, máme tu oficiálně poslední číslo 

našeho sloupku pod rukopisem TV. Nutno říci, že 

vzhledem k nabytému programu nebylo příliš volného 

času na cukrování, koketování či dokonce 

intimnějšímu sbližování. To tedy znamená, že dnes se 

projevili opravdu zkušení don Juani a svůdnice z řad 

táborníků. K těm, co byli tak dobří, že si společný čas 

vyšetřili, ale zase ne tak, abychom je neodhalili, patří 

Eliška K. a Dan B., které jsme spatřili v jednom ze 

stanů ve vášnivé konverzaci. Bylo jim sice sděleno, že 

naši žurnalisté již nejsou ve službě; leč chyba lávky, 

TV nikdy nespí. (To je mimochodem skutečně 

pravda.) Tím pro letošek končíme a těšíme se na vás 

zase za rok v pravém dolním rohu našeho 

příchrudimského plátku, který v průřezu let zraje jako 

víno, jak do kvality, tak do pravdivosti.  

    Ťutíšek a Vojtíšek Deník lidu hvozdu 


