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Dnes kolem 11. hodiny k nám dorazila královna Velké Británie se
svým osobním strážcem! Všechny děti se seběhly podél cesty a
zběsile mávaly vlastnoručně vyrobenými vlajkami. Ovšem, co se
nestalo! Jak jistě víte, ke královně se nesmíme otočit zády, ale
bohužel, malá Kačenka na toto pravidlo zapomněla a otočila se!
Trest přišel hned záhy a podle zpráv MI5 byla deportována na
Elbu…Co z toho děti vyplývá? Dodržujte pravidla!

Queen Elisabeth II. is here!!!

O oddílu Redbridge nám více řekl Lukáš a Anička:
„Náš oddíl je extrémně snaživý a všichni na svou chvíli stále
ještě čekáme. Zaútočíme ze zadních pozic a vítězství je naše. V
oddíle máme několik speciálních agentů, ale momentálně
nevíme, kde jsou… Naše policejní stanice je nedaleko
centrálního Londýna a je dokonale začleněna do krajiny a
zároveň není jako pěst na oko. Stavba byla dopředu velice
důkladně naplánovaná. Taky musím podotknout, že jsem se
velice vcítil do role kutila a stále náš přístřešek zlepšuji. Toto
kutilství se snažím převádět na děti, protože právě ty jsou naše
budoucnost.“
Nemohla nám uniknout určitá spojitost s místní zdravotnicí?
Co nám k tomu řeknete?
Pokud narážíte např. na doping, tak to absolutně popírám! Nic
takového v našem týmu nebylo, není a nebude!
Vedoucího týmu jsme zastihli akorát před přípravou na rozhovor
s královnou:
Jak jste se jako tým připravovali na tak důležitý rozhovor?
„Věty mají přeložené, myslím si, že to zvládnou skvěle! Já
osobně jsem jim poradil, aby na všechno odpovídali: Yes, of
course, tak snad to dopadne dobře.“

Redbridge

Tento oddíl vede báječné duo Majda a Džemík. Majdička se maličký
Šmudlíček, o kterého se celý oddíl stará a Džemík všechny vede
svým klidným hlasem. 
Majda a Džem nám poskytli exklusivní rozhovor:
Jakou funkci v oddíle máš a co to pro tebe znamená?
Moje funkce je praktikant a to znamená, že jsem pravá ruka
vedoucího, pomáhám stmelovat náš tým a jsem vždy připravena k
akci- ve slunci, v dešti, za mrazu…
Máte taky nějak rozdělené funkce jednotlivých detektivů v oddíle?
Tak úplně specialisty nemáme, snažíme se, aby si všichni všechno
vyzkoušeli.
Máte nějakou speciální taktiku do celotáborovky?
Máme jako jediný oddíl schovaného žolíka a čekáme na ideální
příležitost ho použít. Použijeme ho v pravou chvíli a všechny
předstihneme.
Jak se staráte o vaši policejní květinu?
O květinu se starají vybraní členové, pečlivě ji zaléváme a máme u
ní speciální služby. Před večerkou jí zpíváme na dobrou noc.
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