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Rychlá rota útočí

Ufoni na
rugby!

Zpráva o hrdinném útoku naší elitní
jednotky na opevněný Moor Town
Náš úderný oddíl byl složen z Petra
Čecha (Tomíka), Haničky M., Janičky,
Lukáška a Elišky. Celou akci navíc svým
bezchybným velením zajišťovala Ivana,
Michal a Jirka.
Rozkaz ten zněl jasně, napadnout tábor
za bílého dne a překvapit tak obránce. To
se nám také málem podařilo. Potichu jsme
se přiblížili po louce až k cestě na hřiště,
někteří se při tom nenápadném přesunu dokonce stihli posilnit malinami. Jirka se od
nás oddělil s tím, že zkusí štěstí na vlastní
pěst.
Pak přišla hodina H. Vzali jsme hříště
čelním útokem! Obránci tábora nejdřív
vůbec nevěděli kdo se na ně řítí a ze
svého šoku se vzpamatovali až po chvíli.
Začali řvát poplach. To už jsme ale byli
u prvního bílého praporku. Někteří z nás
hrdinně padli a odevzdali život, Hanička
se ale příležitosti nezalekla a za chvilku
už utíkala zpátky na louku a mávala na
všechny strany bílým praporkem.
Náš přepad nakonec skončil velkolepým

Zpravodajové odhalují sázkový
podvod

Vítězný marš Rychlé roty
úspěchem. Nikdo nebrečel, všichni byli
nenápadní i ve svých fialových čepicích a
Hanička dokonce ukořistila praporek. Cestou zpět jsme potkali i Jirku, který využil
našeho frontálního útoku a nepozorovaně
ukradl dva černé praporky (po jednom je
donesl na stanoviště). Svojí sólo akci poté
komentoval slovy: „ No jó, jít vod teskáče

ve dne, to je jistota.“ S touto bombou na
závěr dnes končíme, všichni útočníci si
přepad užili a už se jistě těší na další.

Naší redakci se podařilo zjistit, že při ragbyovém zápase mezi dominikány a zelenáči
bylo nedaleko hrací plochy spatřeno ufo.
Anonymní svědek Michal tvrdí, že ufoni
byli zelení jako zelenáči a hladoví jako
Los Canibalos. Anonymní svěděk Jakub
doplňuje, že někteří z ufonů byli blonďatí
a hubení, skoro jako...
Za utajením této fantastické zprávy
zřejmě stojí sázková kancelář Držgrešle
a syn, která na ufony vypsala opravdu
vysoký kurz a hrozí jí tím pádem fyzická
likvidace.

Další podrobnosti k
ukradeným zbraním
Náš redaktor se sešel s jedním z
lidí, zaplacených Al Caponem za
špinavou práci v lese

Capone říká, že to bylo zboží pro jeho
obchod s domácími potřebami, co na to
říkáš?
Nevím, nejspíš to není pravda.

Sebevědomě vystupující Áďa se nestydí poskytnout vyjádření k podrobnostem
krádeže zbraní hromadného ničení z vraku
letadla, kterou jsme již rozebírali v minulém vydání našeho listu. Sešli jsme se
na tajném místě.

Co jiného se během dne dělo?
Než jsme se s ním sešli, museli jsme projít různá stanoviště. Tam jsme plnili úkoly
jako přelézání zdí vězení či sázení v karetní Respondentka při schůzce na utajeném místě
hře, za což jsme dostali najíst.
Nevím a neříkala bych to.
Jak se vám povedlo přemoci policii?
Nevím, asi jsme byli silnější a měli jsme
Takže to byl nějaký test zločineckých
Máš představu, co s těmi věcmi chce výhodu v poloze.
dovedností?
AC dělat?
Bojíš se, že to policie bude ještě nějak
Jo, myslím, že jo.
Nevím, ale myslím, že bude hodně řešit?
nebezpečný.
Ne
Byli jste za práci nějak odměněni?
Co bys k věci řekla na závěr?
Dostali jsme určitou částku, kterou jsme
Co se stalo v lese?
Celá akce se povedla úspěšně a máme z
si pak rozdělili.
Do lesa spadlo letadlo, které převáželo toho značný výdělek.
zásilku a zmocnila se jí policie.
Kolik to bylo?

Red.: Co víš o Al Caponem?
Áďa: Zaplatil nám peníze, abychom získali zpět jeho zásilku.
O co se jednalo?
Byla v tom nějaká bomba nebo něco takovýho.

Chaos v táboře
Klíčové postavy mizí
Zmatek ve jménech hlídek a služeb
korunovaly pondělní události, kdy z
tábora zmizel vedoucí dne i hlídek najednou a nahradil je němý Karel.
Oba výše jmenovaní zatím ukradli táborové vozidlo a odjeli neznámo kam.
Jejich čin je zdokumentován tzv. “selfie”,
kterou naše redakce získala z facebookového profilu jednoho z viníků.

Jak vedoucí dne
tak i vědoucí hlídek
se vrátili zpět v pozdních odpoledních
hodinách. Jeden ze
svědků události,
který si nepřeje
býti jmenován, komentoval událost
takto: “Měli jsme
ke svačině rohlík a Vedoucí dne a vrchní hlídač na výletě, v
mléko. Později bylo
táboře mezitím probíhají kohoutí zápasy
i na přidání.”

Němý Karel,
vedoucí, který
naše provinilce
nahradil, bohužel
na naše otázky
neodpověděl a
při opakovaných
telefonických
pokusech
jen
zarputile mlčel.
Chaos, který
mezitím nastal v
táboře byl jedním z

účastníků popsán takto: “Tahali jsme dřevo
a chroští. Chroští je letos pomálu a tahalo
se zdaleka. Dřevo taky není. To zamlada,
to jsme měli dřeva hodně. A kam se hrabe
ta dnešní mládež, to se nedá srovnat.”
Tato událost je jen další v řadě případů
nehorázného zneužívání postižených lidí
v naší republice. Nechť se tedy stane varováním pro všechny budoucí vedoucí dne
a hlídek.
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Cukr. Sladidlo, nebo jed?
Tichý zabiják útočí skrze obědy a náhoda. Horší žádné úmrtí hlášené není,
je ale to, že ale kdyby jste náhodou
svačiny
Vědecké studie prokázaly,
že každý občan České Republiky sní denně alespoň
jedno zrnko cukru. 11 z 10
respondentů to potvrdilo i v
nezávislém průzkumu, který
si objednala naše redakce.
Mezi vědci se ale začíná
spekulovat o tom, jaký vliv
má cukr na naše zdraví.
Každé malé dítě ví, že po
cukru černají a vypadávají
zuby, zvětšuje se pupek a
vzniká na něm závislost.
Může to ale být i horší?
V poslední době se ve
světě objevilo několik
záhadných úmrtí. V pátek
třináctého zemřelo na
různých místech Evropy
13
nejvýznamnějších
konspiračních teoretiků,
což ovšem mohla být jen

záhadná úmrtí
hlásí i jiné kontinenty. Příčinu však zatím
nikdo nezjistil. Hlavní hygienik České Republiky
Adam Bezstarostný k tomu

říká: „Podle mě není čeho
se bát, to bude zase nějaká
sezónní chřipka, jako byla
prasečí nebo ptačí. Není
žádný důvod k panice, v
České Republice zatím

viděli nějaké prase nebo
ptáka kýchat, tak ho radši
zastřelte.“
Některé země uvažují o
zpřísnění kontrol cukru,
který by s tím vším mohl
souviset. Podle známého dietologa Evžena Plnoštíhlého
by omezení spotřeby
cukru Čechům jenom
prospělo. On sám v tom jde
příkladem. Během našeho
rozhovoru odpověděl na
naši otázku, zda nechce
kousek čokolády: „Ne, radši
knihu!“. Naše redakce s
omezením spotřeby cukru
naprosto souhlasí. Děti by
rychleji běhaly na poplach,
pod nikým by nepadala v
noci postel a jak říká dosavadní šéf táborové kuchyně:
„Aspoň ušetříme“.

Sázky a
kurzy
Při zápasech mezi rodinami se
hodně sázelo a banka prodělávala
na výhodných kurzech pro sázkaře,
ale také na překvapivých zvratech.
Ufo sice (ačkoliv to některé zdroje
popírají, pozn. redakce) nepřiletělo,
ale krve a roztrženého oblečení bylo
víc než dost
A na co se dalo sázet? Kancelář
Spravedlivý kurz nabízela pro
všechny sporty kromě střílení sázení
na vítěze, první bod a hráče utkání. V
přehazované bylo možné sázet i na tři
pokažená podání v řadě či například
destrukci herního pole s lákavým
kurzem 1:100. V rugby sázkaři projevili zájem především o roztržené
oblečení (1:8) a krev v utkání (1:10).
V běhu pak množství lidí vsázelo na
přílet ufo během turnaje (1:100000),
zvrtnutý kotník (1:15) a pád alespoň
tří závodníků během běhu (1:6).

Rušné
pondělí
V pondělí 14.7. jsme šli přepadnout
tábor v Moor townu. Každá skupinka
šla v jinou dobu: Zelenáči šli večer,
Dominikáni šli přes noc a Los Kanibalos přes den. Netuším, jestli se něco
Dominikánům nebo Zelenáčům podařilo
ukrást (pozn. redakce – Dominikáni
ukořistili hned dvě bedny), ale
Kanibalům ne.
Po návštěvě Moor townu jsme
připravovali táborák a poté se děti nad
12 let včetně vydali po stopách dona
Corleone.
Ten nám zajal dony a museli jsme je
vykoupit za 3000 $. Zavázali nám oči a
pak nás vysadili samostatně na cestě a
měli jsme dojít podle mapy do Rokytnice, všem se to naštěstí podařilo. Tam
jsme na hřbitově vykoupili naše zajaté
dony (Davida, Otu a Petra) a zpátky nás
odvezl taxík Nataša do základny.

Dohrávky utkání v rugby

Pád z výšin

Naše zpravodajka navštívila pohár
starosty China Townu.

Jeden z králů honu se propadl až na Alarmující je ale hlavně to, že se problémem padajících postelí zatím nikdo
samé dno

V neděli po ránu se dohrávala utkání
v rugby mezi rodinami Los Kanibalos
a Dominikáni. Zelenáči mezitím běhali
štafetu od tábora k Břízce. Utkání bylo
více vyrovnané, než ta, která jsme viděli
předchozí den. V turnaji se vyskytla i
nějaká ta krev, a tak měli všichni sázkaři

radost. Přes odpor některých hráčů k
násilí a ne úplně spravedlivému hodnocení (u mafie nicméně nemůže nikdy být
nic úplně spravedlivé) vyhrála ve dvou
úspěšných zápasech rodina Los Kanibalos.
Pohár starosty China Townu letost získali Zelenáči, na druhém místě se umístili
Los Kanibalos a třetí skončili Dominikáni.

Výpravy do Moor Town
Série útoků přinesla své plody
Po obědě se rodiny Rychlá rota a
Zelenáči vypravili na válečnou výpravu.
Obě rodiny udělaly průzkum Moor Townu
a postavily přístřešek pro Dominikány,
kteří v Moortownu přespávali a útočili až
druhý den ráno.
Výprava Rychlé roty a Zelenáčů
ukořistila celkem 3 vlajky, výprava
Dominikánů odešla až po večeři. Cestou
potkali nepřátelské vosy (jejichž útok byl

úspěšný - celá výprava dostala v součtu 8
žihadel) a několik podivných osob, které
se tvářily divně a některé na ně dokonce
mávaly.
Po dlouhé době (asi v 21:00) se konečně
dostali k přístřešku, kde si vybalili věci a
někteří šli na průzkum. Útok se odehrál
až druhý den ráno a byl úspěšný - z Moor
Townu odnesli 2 bedny plné dědictví
Dona Luciano.

důkladně nezabýval. Vláda už slíbila, že
se v nejbližší době projedná vyhlášku o
minimální nosnosti postelí na letních táborech. „Jestli spadne ještě jedna postel,
tak začnou padat hlavy.“ nechal se slyšet
ministr zdravotnictví.

Řečeno řečí fyzikální: V 5:00
ráno (plusmínus úplně přesně)
středoevropského letního času opět
zvítězila gravitace. Tíhová síla přemohla
sílu odporovou a způsobila pohyb postele
i s králem honu po svislé dráze
směrem k zemskému středu, což
způsobilo zvukový efekt o síle
mnoha decibelů.
Okamžitě se objevilo mnoho spekulací o této události. Byl v tu chvíli na posteli sám? A pokud ne, s
kým tam byl? S Domčou, Domčou
nebo Karlem? Nebyl pád z postele
způsoben něčím jiným, než prostou
gravitací? Nebyla to jen záminka
k tomu, aby se vyhnul bodování
pořádku?
Ani další reakce na událost na
sebe nenechali dlouho čekat. Spolek
myslivosti zvažuje trestní oznámení,
Kdo mu přišel popřát dobré ráno, musel
protože při události málem došlo ke
tentokrát pořádně sklonit hlavu
zranění krále honu.

Inzerce
Hledá se GPS, žlutočerný Garmin Dakota. Naposledy byla spatřena
při hledání klíče u Seníku v rukou Zelenáčů.
Odměnou nálezci je 1000$ a čistý trestní rejstřík!

Prodám několik beden. Zn.
spěchá

Koupím hlídku od 22:00.
Nabízím výměnou službu
během celodenního výletu

Hledám chlapa na koukání.
Musí mít hezký zadek a pivní
pupek. Musí mít krátké vlasy
(jako já) a menší prsa.

Nabízím několik lichých
ponožek, nebo je vyměním za
sudé.

Věnuji oběd, večeři i snídani
během své hladovky. Slibuji
diskrétnost a mlčenlivost.
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