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Je vidět, že náš občasník se začíná dostávat mezi všechny členy
policejních stanic a jejich známé. Důkazem toho je i Terezka
Kindlová, která má pečlivě uschované všechny výtisky. Proto jsme
se rozhodli, zeptat této věrné čtenářky na její názor ohledně
London Times a dění v táboře:
Jak se ti líbí grafické ztvárnění London Times?
Je to hezký a někdy se to vytiskne šedě, ale doporučila bych spíše
barevný tisk, protože je to hezčí.
Jakou rubriku máš nejraději?
Vlastně čtu všechny články vždycky, ale to nejlepší je na konci, to
mě vždycky nejvíc pobaví.
Máš nějaké speciální přání, o čem bys chtěla, abychom
napsali?
Ráda bych se dozvěděla nějaké zajímavosti o agentech.

Který vedoucí nebo praktikant tě dokáže nejvíc rozesmát?
Anička. Ona se pořád usmívá a tak se usmívám taky.
Co si myslíš o tom, jak byl odsouzen pes Maxík za počůrání
mety?
On vlastně neví, kam čůrá, protože si značkuje prostředí a to je v
pořádku. A to, že by Lucka Zdravotnice měla vyprat tu metu, tak
to si myslím, že je v pořádku, protože je to opravdu trošičku
hnusný, tak by to mohla alespoň opláchnout.

NÁZORY NAŠICH 
ČTENÁŘŮ

Včera v podvečer po večerním nástupu byli naši novináři
svědkem zajímavého rozhovoru Michala a Kopra. Rozhovor
probíhal následovně:
Kopr: Prosimtě, proč jsi ten výlet udělal tak strašně dlouhej?
Vždyť ty děti měly dost!
Michal: To bylo všechno kvůli Báře S. 
Kopr: Cože?
Michal: Chtěl jsem upoutat její pozornost tou procházkou,
protože v táboře na sebe vůbec nemáme čas a tak jsem chtěl
udělat trochu romantiky v krajině. A myslím si, že se mi to
povedlo!
Kopr: Hele to zaručeně, ale ví to vůbec Bára?
Michal: Myslím, že to možná trošku tuší, ale rozhodl jsem se,
že dneska na diskotéce udělám velké gesto a vyzvu Báru k tanci.
Je čas, abych dal najevo své city…

Techtle Mechtle v Tomášově

Na přání Terezky Kindlové jsme si smluvili tajnou schůzku s šéf
agentem jednotky MI5:

Tak hned na začátek musím říct, že o MI5 nesmím říci vůbec nic.
Hlavně se nikdo nesmí dozvědět, že jsme v Tomášově, protože
my tu vlastně vůbec nejsme, nikdo jistě nemá tušení, že
používáme dost nebezpečný zbraně, jako jsou různý chemikálie a
zbraně hromadného ničení. Chci upozornit všechny, který nás
jenom zahlédnou, aby o tom nikde nemluvili a kdo by to porušil,
tak už ho nikdo nikdy nenajde. Na závěr vůbec nesmím prozradit
perličku, že dva agenti Jáchymové na své misi zneškodnili dva
vrtulníky a to za pomoci zbraní, které si sami vyrobili v lese.
Nikdo se nebojte, svět za každých okolností zachráníme!!!
P.S: Tu pitvu mimozemšťana taky nikdo neviděl!

Kdo je vlastně MI5 
a co o nich nevíme?

Tomášov 2013


