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V pondělí proběhla v našem táboře speciální akce a na každém
rohu se otevřely nejrůznější obchody. Zákazníky tvořili vedoucí 
a agenti MI5. Ostatní měli za úkol si vymyslet svou živnost a
nalákat zákazníky na své kvalitní služby. Všichni vedoucí byli
nadmíru spokojeni, protože výběr služeb byl velmi pestrý.
Své zážitky nám sdělil praktikant Esil:

"Nejvíc jsem utratil vzadu na hřišti na hodu rugbyovým míčem,
chtěl jsem totiž překonat Petrův rekord, ale trefoval jsem se pouze
do břevna, takže zas tak dobrý, jak jsem doufal, jsem nebyl. Na
relaxaci bych jednoznačně doporučil masáž hlavy a rukou, kterou
jsem si zaplatil na chatce číslo 6. Další výborná služba je
cirkusové představení, kam jsem si zaplatil VIP vstupenku a dostal
jako bonus šest křupek. Nejvíce se mi líbilo vystoupení
klokánků."

Přijďte, zaplaťte a využijte kvalitní služby

Situace v Tomášově na poli zlomených srdcí se nám zamotala
při hře na bunkry. Anička si lehce zranila nožičku a na pomoc ji
přišel Ondra, který ji silácky naložil na svá zdatná ramena a
hrdinsky odnesl do tábora. Náš polámaný mraveneček byla také
Míša, která se dovolávala mužské pomoci celkem dlouho, než se
princové prosekali hustým křovím. Do našeho Techtle Mechtle
se přimíchal nově přišlý Vašek, který je svěží v Prahy a bronzově
opálen z Řecka a pomalu začíná pronikat do dívčích srdcí...

Techtle Mechtle v Tomášově

Všechny okrsky shromažďují zdatně důkazy na svých policejních
stanicích, které se u některých postupem času vylepšují a u jiných
chátrají. V jedné z posledních misí měly okrsky za úkol provést
špionáž, ukrýt se v lese a počíhat si na agenty MI5. Úkryty byly
opravdu originální- někteří členové okrsků se schovali v jámě, za
stromy, v keřích a jsou i tací, kteří si pro tuto příležitost vytvořili
speciální přístřešky z větví a listí. Akce dopadla výborně, agenti
neměli nejmenší šanci nás odhalit a je pravda, že spoustu z nás
mělo za kalhotama trávu a listí ještě večer při sprchování.

Okrsky jsou na stopě
panu Apllovi
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Služby byly natolik
kvalitní, že náš 

fotograf zapoměl fotit.
Proto dáváme foto z

jiné hry.


