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Na Zídce 
Jula, krasavice z Ukrajiny
Líbí se ti na táboře?
Líbí se mi tu tuze, na začátku víc, teď už jsem 
líná nato, abych si to tu užívala.
Jak se ti líbí tvá funkce překladatelky?
Velmi, jsem velice společenská a ráda mluvím
s lidmi.
Trénovala jsi?
Ano, zkoušel jsem třeba jazykolamy. (Předvádí, 
jak drbe vrbu a jak Kyklop koulí kouli.) Jinak od 
3 let mluvím s babičkou a tátou, jsou to Češi.
Čteš naše noviny?
Ano, REVOLUČNÍ LISTY mám nejradši, jiné 
občasníky se ani nenamáhám koupit. I Vy ostat-
ní neváhejte a pořiďte REVOLUČNÍ LISTY!
Máš sourozence?
1 bratra, jmenuje se Aljoša. Taky tu byl a moc
se mu to líbilo. Doma to tu pořád chválil.
Líbí se ti tu nějaký kluk?
Stáz, jednoznačně!
Čím bys chtěla být?
Tak nejdřív lékařka, pak až budu mít titul, tak 
budu učitelka češtiny a teď nemám tušení
co potom.
Máš nějaké přání?
Ať jsou všichni zdraví!
Těšíš se domů?
Velice, už se mi stýská po mamce.
Přijedeš ještě někdy/chtěla bys?
Jo jasně je to tu nejlepší a všichni jsou milí
a krásní! (pzn. red.: Jula řekla „Nevím.“)

Anketa: 
Co uděláte s Katlou, až jí dostanete?
Michal (15,3) Mám rád filmy o dracích a létání. 
Takže bych si jí malinko potunil a létal bych s 
ní za svojí babičkou do Všeprd.

Denis (12) Sežeru tu nestvůru! Nemůžu ji ani 
vystát.

Jirka (15) Rozřezat, vykuchat, střeva pověsit 
na strom a udělat si z nich houpačku. Rád se 
houpám.

Miky (12) Nejprve ochočit. Dát jí kvalitního 
vzdělání a poslat jí na mou školu a nechat
jí lehnout popelem.
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Tengil dostává zásadní rány!
Náš odboj si vede velice skvěle. Chodba je 
vykopána, spíže se plní a hladem nikdo netrpí! 
Naše tajné skrýše jsou neodhalitelné a výroba 
zbraní probíhá na jedničku. A co víc! Daří se 
okrádat Tengilovy vojáky a to v nemalém 
měřítku. Tajné zprávy odlétají i přilétají
a revoluce běží v plném proudu. Kdy padne 
kosa na kámen, je jen otázkou času. A proto 
se naše redakce ptá: „Kdy bude Nangiala 
svobodná? “

Co nevíte o …?
Bc. Marek Beneš není jediný, který oplývá 
bakalářským titulem! Tuto zkratku před jméno si 
mohou dát i jiní vedoucí, u kterých byste to třeba 
ani netušili. Helča, Ema a Džony jsou další, kteří se 
mohou pyšnit!     

Oj na huory dva důbky! Tento nový hit frčí po 
celém táboře, ale kdo je tam opravdu vysadil? 
Naše redakce Ve spolupráci se slídivými reportéry 
zjistila, že je s největší pravděpodobností vysadili 
Bohdan s Maximem!

Fanynka, zdejší rebelka a odboj(d)anda, je neteř 
vedoucí odboje Dandy! Tento fakt opravdu nikdo 
netušil!

Vedoucí Marek, zdejší úklidový referent, ztratil 
záznam z bodování pro třetí bodovací, čtvrtý 
táborový, den! K dnešnímu dni je v řízení před 
komisí a nejspíš ho to bude stát místo úklidového 
referenta.

Na chatce Zabijáci bydlí dva ostřílení týpci.
A proto se ptáme: Proč se chatka jmenuje,
tak jak se jmenuje? Někteří říkají, že dotyční 
znají i samotného Kájínka!

To si vyžereš!
Ani primitivní člověk nepozře všechno! Odbo-
jové týmy předvedly sv0 kulinářské schopnos-
ti, ne všechny kreace však sklidily ovace.
Na snímku vedoucí modrých prezentuje 
Elfrídino tajemství.

Názor odborníka:
Ačkoliv  tajemství dosahuje adekvátních výživo-
vých hodnot jeho chuťové působení na konzu-
menta může mít i smrtelné následky.
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Epidemie!
 Kdo otevřel Pandořinu skříňku?
Po celé pohádkové zemi Nagiale se jako mor 
šíří nemoc Tengilova zhouba též zvaná bolest 
v krku! Zasažena byla již valná část vedoucího 
sboru rebelů. Při zdolávání zdi a následném 
špatném provedení para kotoulu si mladší 
rebelové zhmoždili jisté spodní i horní partie 
těla. Zřejmě podcenili přípravu a nedávali 
pozor při přednášce. Hlavní rebel nám
k tomu řekl: „Jestli to takto půjde dál, 
nebudu mít koho, kdo by vedle mé rebely
do boje! Nemoci jsou zrádné, radši čelím 
nepříteli z očí do očí.“

S Miri o životě hipstera
 “...není snadné
           vyhýbat se mainstreamu...”
Miri je v táboře všeobecně respektovaná pro 
svůj nezaměnitelný styl. Zeptali jsme se jí, co 
obnáší život hipstera.

Jaké je to být Hipster?
Těžký. Když něco děláš jinak, ostatní to 
rychle okoukaj a stane se z toho mainstream. 
Člověk pak musí hledat další způsoby, jak se 
odlišit.

Kolik času ti zabírá ladění vizuálního stylu?
Hodně, ...je to asi deset hodin denně.

Co se změnilo, když ses stala hipsterem?
Mám teď vyšší oblíbenost a ještě vyšší 
ponožky... jdu svou vlastní cestou.

Jaká je to cesta?
Středně úzká kamenitá cesta. :)

Co se bude nosit zítra?
Hm, to záleží na postavení hvězd.

Vzkázala bys něco lidem, kteří uvažují o tom 
stát se histery?
Ano, ...nedělejte to. Nechchte to ostatním.
A když říkám ostatní, myslím sebe.

Kdo je páté kolo u vozu?
Máme tu dva páry, ale nemůžeme se 
dopočítat! V minulosti jsme zaznamenali
na obzoru dva páry, pán J. se slečnou H.
a pan s roztrženým svrškem se slečnou E., 
ovšem dnes je vše jinak! Na milostném kolbišti 
se objevil záhadný Zorro! Kdo půjde z kola 
ven? Kdo je páté kolo u vozu? Bude to souboj 
Davida s Goliášem? Nebo rovnocenný souboj
o čest, slávu a ruku sličné panny?
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Inzerce
Hledám utrženou třpytku v rybníce. Popis: byla na ní štika, než se utrhla! Vyzývám náhodné plavce, 
či dotyčnou štiku, ať mi třpytku neprodleně vrátí! Značka: Patří panu bakaláři Markovi.

Prodám zánovní kolo fialové barvy, mohu dodat foto. S kolem je vše v pořádku, jen chybí řetěz, rám, 
sedlo a zadní brzda. Důvod prodeje: Nevhodný dárek – špatná barva.

Sháním lepšího spolubydlícího! Stávajícímu smrdí nohy, až mne z toho štípou oči. Značka: Nemám 
plynovou masku!

Řemeslné práce Company Benson&Blazkson nabízejí montáže a stavby všeho druhu! Veliké 
zkušenosti se stavbou mostů, luků a špačků. Pište na adresu: roh Holubice Street a Rytířská Avenue 
62 Nangiala 010 00

Prodám dva koně velice levně! S rodokmenem až z Francie! První se jmenuje Renault a druhý 
Megane. Mám dalších 70,  které sotva uživím. Značka: Jsou výbušné povahy.

Ztratil jsem účinnou imunitu vůči chřipce, kdo jí najde, pošlete jí prosím ke mně domů.

Foto dne: 
Vedoucí Michal se těší veliké oblibě v řadách zdejších slečen, zvláště poté, co se rozkřiklo, 
že jeho postel už je čtvrtý den po sobě stále povlečená. Na snímku vidíte skupinovou pózu 
tzv. Tribitku. Zleva: Miri, Bětka, Michal, Lali.
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Jula, krasavice z Ukrajiny
Líbí se ti na táboře?
Líbí se mi tu tuze, na začátku víc, teď už jsem 
líná nato, abych si to tu užívala.
Jak se ti líbí tvá funkce překladatelky?
Velmi, jsem velice společenská a ráda mluvím
s lidmi.
Trénovala jsi?
Ano, zkoušel jsem třeba jazykolamy. (Předvádí, 
jak drbe vrbu a jak Kyklop koulí kouli.) Jinak od 
3 let mluvím s babičkou a tátou, jsou to Češi.
Čteš naše noviny?
Ano, REVOLUČNÍ LISTY mám nejradši, jiné 
občasníky se ani nenamáhám koupit. I Vy 
ostatní neváhejte a pořiďte REVOLUČNÍ LISTY!
Máš sourozence?
1 bratra, jmenuje se Aljoša. Taky tu byl a moc
se mu to líbilo. Doma to tu pořád chválil.
Líbí se ti tu nějaký kluk?
Stáz, jednoznačně!
Čím bys chtěla být?
Tak nejdřív lékařka, pak až budu mít titul, tak 
budu učitelka češtiny a teď nemám tušení
co potom.
Máš nějaké přání?
Ať jsou všichni zdraví!
Těšíš se domů?
Velice, už se mi stýská po mamce.
Přijedeš ještě někdy/chtěla bys?
Jo jasně je to tu nejlepší a všichni jsou milí
a krásní! (pzn. red.: Jula řekla „Nevím.“)

Anketa: 
Co uděláte s Katlou, až jí dostanete?
Michal (15,3) Mám rád filmy o dracích a létání. 
Takže bych si jí malinko potunil a létal bych s 
ní za svojí babičkou do Všeprd.

Denis (12) Sežeru tu nestvůru! Nemůžu ji ani 
vystát.

Jirka (15) Rozřezat, vykuchat, střeva pověsit 
na strom a udělat si z nich houpačku. Rád se 
houpám.

Miky (12) Nejprve ochočit. Dát jí kvalitního 
vzdělání a poslat jí na mou školu a nechat
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Vydává zálesácká tiskárna. Bio papír, bio barvy, bio obsah.

4. strana

Inzerce
Hledám utrženou třpytku v rybníce. Popis: byla na ní štika, než se utrhla! Vyzývám náhodné plavce, 
či dotyčnou štiku, ať mi třpytku neprodleně vrátí! Značka: Patří panu bakaláři Markovi.
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Prodám dva koně velice levně! S rodokmenem až z Francie! První se jmenuje Renault a druhý 
Megane. Mám dalších 70,  které sotva uživím. Značka: Jsou výbušné povahy.

Ztratil jsem účinnou imunitu vůči chřipce, kdo jí najde, pošlete jí prosím ke mně domů.

Foto dne: 
Vedoucí Michal se těší veliké oblibě v řadách zdejších slečen, zvláště poté, co se rozkřiklo, 
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Tengil dostává zásadní rány!
Náš odboj si vede velice skvěle. Chodba je 
vykopána, spíže se plní a hladem nikdo netrpí! 
Naše tajné skrýše jsou neodhalitelné a výroba 
zbraní probíhá na jedničku. A co víc! Daří se 
okrádat Tengilovy vojáky a to v nemalém 
měřítku. Tajné zprávy odlétají i přilétají
a revoluce běží v plném proudu. Kdy padne 
kosa na kámen, je jen otázkou času. A proto 
se naše redakce ptá: „Kdy bude Nangiala 
svobodná? “

Co nevíte o …?
Bc. Marek Beneš není jediný, který oplývá 
bakalářským titulem! Tuto zkratku před jméno si 
mohou dát i jiní vedoucí, u kterých byste to třeba 
ani netušili. Helča, Ema a Džony jsou další, kteří se 
mohou pyšnit!     

Oj na huory dva důbky! Tento nový hit frčí po 
celém táboře, ale kdo je tam opravdu vysadil? 
Naše redakce Ve spolupráci se slídivými reportéry 
zjistila, že je s největší pravděpodobností vysadili 
Bohdan s Maximem!

Fanynka, zdejší rebelka a odboj(d)anda, je neteř 
vedoucí odboje Dandy! Tento fakt opravdu nikdo 
netušil!

Vedoucí Marek, zdejší úklidový referent, ztratil 
záznam z bodování pro třetí bodovací, čtvrtý 
táborový, den! K dnešnímu dni je v řízení před 
komisí a nejspíš ho to bude stát místo úklidového 
referenta.

Na chatce Zabijáci bydlí dva ostřílení týpci.
A proto se ptáme: Proč se chatka jmenuje,
tak jak se jmenuje? Někteří říkají, že dotyční 
znají i samotného Kájínka!

To si vyžereš!
Ani primitivní člověk nepozře všechno! 
Odbojové týmy předvedly své kulinářské 
schopnosti, ne všechny kreace však sklidily 
ovace.
Na snímku vedoucí modrých prezentuje 
Elfrídino tajemství.

Názor odborníka:
Ačkoliv  Elfrídino tajemství dosahuje adekvát-
ních výživových hodnot jeho chuťové působení 
na konzumenta může mít i smrtelné následky.
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Epidemie!
 Kdo otevřel Pandořinu skříňku?
Po celé pohádkové zemi Nagiale se jako mor 
šíří nemoc Tengilova zhouba též zvaná bolest 
v krku! Zasažena byla již valná část vedoucího 
sboru rebelů. Při zdolávání zdi a následném 
špatném provedení para kotoulu si mladší 
rebelové zhmoždili jisté spodní i horní partie 
těla. Zřejmě podcenili přípravu a nedávali 
pozor při přednášce. Hlavní rebel nám
k tomu řekl: „Jestli to takto půjde dál, 
nebudu mít koho, kdo by vedle mé rebely
do boje! Nemoci jsou zrádné, radši čelím 
nepříteli z očí do očí.“

S Miri o životě hipstera
 “...není snadné
           vyhýbat se mainstreamu...”
Miri je v táboře všeobecně respektovaná pro 
svůj nezaměnitelný styl. Zeptali jsme se jí, co 
obnáší život hipstera.

Jaké je to být Hipster?
Těžký. Když něco děláš jinak, ostatní to 
rychle okoukaj a stane se z toho mainstream. 
Člověk pak musí hledat další způsoby, jak se 
odlišit.

Kolik času ti zabírá ladění vizuálního stylu?
Hodně, ...je to asi deset hodin denně.

Co se změnilo, když ses stala hipsterem?
Mám teď vyšší oblíbenost a ještě vyšší 
ponožky... jdu svou vlastní cestou.

Jaká je to cesta?
Středně úzká kamenitá cesta. :)

Co se bude nosit zítra?
Hm, to záleží na postavení hvězd.

Vzkázala bys něco lidem, kteří uvažují o tom 
stát se histery?
Ano, ...nedělejte to. Nechchte to ostatním.
A když říkám ostatní, myslím sebe.

Kdo je páté kolo u vozu?
Máme tu dva páry, ale nemůžeme se 
dopočítat! V minulosti jsme zaznamenali
na obzoru dva páry, pán J. se slečnou H.
a pan s roztrženým svrškem se slečnou E., 
ovšem dnes je vše jinak! Na milostném kolbišti 
se objevil záhadný Zorro! Kdo půjde z kola 
ven? Kdo je páté kolo u vozu? Bude to souboj 
Davida s Goliášem? Nebo rovnocenný souboj
o čest, slávu a ruku sličné panny?


