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Na závěr přidáváme krátký článek o všech členech naší
organizační party. Jako hlavní vedoucí působí Sméťa, jeho
zástupcem a pravou rukou je Martin. Vedoucích, kteří mají každý
na starost vlastní tým, je šest: Pajda (Newham), Lukáš
(Redbridge), Lucinka (Richmond), Džem (Greenwich), Kopr
(Chelsea) a Lucka Hamča (Westminster). K nim je k dispozici šest
praktikantů: Majda, Kája, Anička, Honzík, Esil a Michal. Dále je
tu oddíl agentů MI5, kteří jsou pod kontrolou Kačky a Tomáše.
Poslední, kdo vyhání klíšťáky a zahání chmury, jsou dvě báječné
zdravotnice: Hanka a Lucka. V dalších číslech čtěte o jednotlivých
oddílech.

Kdo se o vás stará?

Sluníčko vysvitlo a v Tomášově se dějí věci! Vzniká nám tady
totiž nový páreček Vašek a Klára, přestože to nejdříve vypadalo,
že nám Vašek pokukuje po někom jiném. Zároveň se zvyšuje
napětí mezi oddíly a celotáborovka posiluje meziokrskovou
rivalitu. Někteří členové policejních stanic se chtějí na své
výkony zcela koncentrovat, a proto mění své dosavadní
ubytování. Řeč je o lvu dívčích salónů Dastinovi, který se kvůli
klidu, který potřebuje pro spánek, svěřil do rukou vedoucích a
chce mít tímto jistotu, že ho nikdo nebude rušit!

Techtle Mechtle v Tomášově

Dne 5.7. 2013 byl překonán rekord v mytí chlapecké části tábora. O
rekord se zasloužil Martin, Michal, Lukáš, Michal, Honzík, Esil a
Pajda, kteří společnými silami dokázali vykoupat 42 kluků v
rekordním čase 6,44! Naše redakce vyslechla dva účastníky rekordu-
Ondru (jednoho z hlavních běžců do sprch) a Martina (naháněče do
sprch):

Ondra:
„Určitě je fajn, že jsme Kopra a Sméťu překonali, mají se od nás teď
hodně co učit. Hlavně bych chtěl říct, že je nutné se předem pořádně
připravit, aby nás nic nezdržovalo. Použili jsme taky spoustu
zlepšováků, jako že byli třeba dva u jedné sprchy nebo že jsme byli
předem nastoupení u dveří chatky. Celkově jsme vytvořili dokonalý
kolektiv a navzájem jsme se motivovali. Musím říct, že i podpora

holek byla skvělá, holky nás hodně podporovaly. Kdybych měl říct,
jak bychom mohli rekord ještě vylepšit, tak ideálně by měla být
jedna centrální hadice, kterou by nás vedoucí kropili, a hned by to
bylo rychlejší!“

Martin:
„Já můžu jednoznačně říct, že žádné slabé články jsme neměli a
všichni fungovali jako jeden muž! Spolupráce byla tedy perfektní
díky předchozímu tréninku. Myslím si, že rekord bychom dokázali
srazit ještě víc a to tak, že by sprchy byly umístěny spíše ve stropě
než ve stěně. Dost nás taky zdržovalo to, že kluci si hledali své
ručníky a co se týče technického zlepšení, tak bych umístil dveře na
obě strany sprch, aby jedním vchodem vběhli a druhým vyběhli
ven.“
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