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Majda
Majda je naše nová posila, která je velice kreativní a bude se podílet
převážně na vystoupení na diskotékách, které budou mít nádech
latinskoamerických rytmů. Její mysl je svěží a otevřená jakýmkoliv
novým nápadům. Dvojici vedoucí a praktikant vytvoří s Džemem.
Zeptali jsme se proto Majdy na pár otázek:
Co zatím říkáš na prostředí?
Prostředí je velice odpočinkové a svěží, hlavně když prší…a to právě
začíná.
Co si slibuješ od dnešní večerní diskotéky?
Slibuju si, že se více všichni poznáme a vytvoříme jednotnou partu,
která vyřeší každou záhadu.
Jaká byla cesta?
Byla sice dlouhá, ale dojeli jsme v pořádku, což je to hlavní.

Anička
Aničku s táborem spojují rodinné svazky, má tu totiž dvě mladší
sestřičky. Její vedoucí bude Lukáš a zajisté budou tvořit dvojici,
která bude silně usilovat o vítězství. I Aničky jsme se zeptali na
několik otázek:
Vyprávěly ti někdy sestry o táboře, a pokud ano, představovala
sis ho takto nebo jinak?
Jojo, vyprávěly a podle jejich vyprávění jsem si tábor představovala
spíše hůř.
Takže tě to tu mile překvapilo?
Přesně tak. Z chatičky mám smíšené pocity, když jsem vstoupila
dovnitř, zjistila jsem, že chatičku již zabral někdo přede mnou. Byl
to pavouk Stuart, dost rychle se tam zabydlel.
Máte tedy spolu harmonické vztahy?
Bohužel již ne, Kopr ho poslal do věčných lovišť.

Petr
Péťa je poněkud plachý, stydí se kolektivu, nicméně pracuje na sobě!
Díky chatičce 4, která mu pomáhá s plachostí svým svérázným
stylem chování, se Petrovy extrovertní sklony zlepšují.
Péťo, máš nějakou přezdívku?
Ano mám, kolegové a kamarádi mi říkají Pajda.
A pročpak?
Protože skoro na každé akci si něco zlomím. A tímto bych vás
všechny chtěl poprosit, abyste se ke mně chovali s maximální
opatrností.

Naše nové tváře

Všichni členové detektivních jednotek se nalodili do speciálních
autobusů a z Prahy jsme vyjeli s nepatrným zpožděním. Cesta
byla dlouhá, ale naštěstí nás nepotkaly žádné překážky a v
poklidu jsme se všichni sešli v Londýně. Hned u bran Londýna
nás přivítala stráž. Při výstupu z autobusu jsme měli malé
problémy, protože kontrola po nás požadovala pasy, které byly
ve společné zapečetěné truhle. Naštěstí jsme využili briskně
naše vyjednávací schopnosti a kontrola nás po chvíli v pořádku
nechala vstoupit na britskou půdu. Ve spletitých uličkách
Londýna jsme se začali brzo orientovat a každý agent se začlenil
do vyškolené party a začal zkrášlovat své prostředí.

Cesta je cíl

Večeře je za námi a rozjíždí se přípravy na dnešní večerní
diskotéku. V horlivém fintění jsme zastihli i Honzíka Rukavičku:
Je poněkud neobvyklé tě vidět v takovém parádění, co se
změnilo?

Já vím, že na to nejste zvyklí, ale můj letošní postoj k disko trsání
se opravdu změnil. Zjistil jsem, že disko je můj život. Ve světlech
reflektorů se konečně cítím sám sebou a pocit, že na mě ostatní
vrhají závistivé pohledy, když se vlním v rytmu disko, mě dodává
energii na další dny.

To je teda ale opravdu radikální změna. Změnil jsi nějak i
svůj šatník?
Samozřejmě! Několik dní před odjezdem jsem začal dělat velké
nákupy. V mém šatníku teď nesmí chybět tílka s flitry, upnuté
kraťasy a nejrůznější doplňky v neonových barvách.

Myslíte si, že někdo z vás letošní hvězdu diskoték předčí??

Diskotéka? 
Coming soon…
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