Prázdninový časopis oddílu Kapka
Číslo: 4

Vyšlo ve středu 10. března 2010

OSLAVILI JSME JELIMÁNOVY
NAROZENINY
I v divočině dochází k různým kulturním akcím, jak jsme
se mohli přesvědčit během včerejšího dne. Oslavili jsme
narozeniny krále Jelimána a shlédli několik pohádkových
představení.

Oslava králových narozenin byla plánována ještě v
civilizaci, v divočině pak nabrala konkrétní a hmatatelnou
podobu. Králi byl předán dar (skládanka) i několik dalších
dárků, mezi nimi i úžasný hrníček. Následoval úspěšný
pokus zapálení prskavek, poletování bublinek a předání
dortu. Poté přípitek a pojídání dortu. Chvilka pauzy a již se
přiblížilo veliké umění našich zvířátek, která si secvičila
pohádkové scény. Při některých se porota vysloveně
válela smíchem. Mezi nejlepší patřila moucha motorkářka
nebo Zondra alias princezna se zlatou hvězdou na čele…
Za zmínku stojí i skvělá porota ve složení Beny, krále
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Jelimán a Chipka a Deilka (Čipka a Dejlka). Jako
kameraman exceloval náčelník.

KRÁL JELIMÁN SI SYPAL
POPEL NA HLAVU!

Král Jelimán se včera večer strašlivě hrozně mocinky
moc omlouval jednomu členovi oddílu za to, že se na
něj nedostalo. Ne jako něco, jako že se na něj třeba
nedostala večeře, nebo tak něco, ale že se na něj
nedostalo slovo. Jako na toho člena, že se nedostalo.
On totiž něco měl. Ten člen. měl také narozeniny a to
hned tůdle, ne jako tůdle-nůdle, ale měl je tůdle
v pondělí. Jenže... jenže v pondělí se dělali palačinky.
(Měkké i tam je jen proto, že se (přirozeně) nedělali
sami.) (Zase měkké I.) A dělali (no já to už asi otočím..)
no dělali se dlouho a my na ně také moc dlouho čekali.
A král Jelimán čekal, až se udělají. Tedy čekali na ně
všichni, ale král jelimán čekal, až s udělají, aby mohl pak
vyslovit tu slavnostní formuli, že jsou ty narozeniny. Ale
protože se dělalai dlouhoa protože jsme museli v úterý
brzy ráno v pět hodin ještě k tomu vstávat, tak jsme po
večeři rychle utíkali do postele. V úterý večer jsme
čekali na vlak. pak ve vlaku a pak zase na vlak. Na
základnu jsme se dostali všichni až vlastně ve středu
ráno... :o) No ale to už byl ten den, kdy jsme měli večer
čas. Takže ve středu nastal ten príma okamžik, kdy jsme
mohli zpětně popřát i dalšímu členovi k jeho
narozeninám. Byl to Myšák. Ještě jednou se omlouvám
a přeji vše nejlepší.

EXCELETNÍ VÝKONY NAŠICH HERCŮ

Zvířátka čekala další bojovka, tentokrát v souvislosti s „Velkou filmovou loupeží“. Dopoledne byla všechny nahnána do
středu divočiny a bylo jim sděleno, co se po nich chce. Vylosovali si postavičku a
měli cca dvě hodiny na to, aby v této sestavě vymysleli a secvičili scénku. Sešly
se nám tak např. princezna se zlatou hvězdou na čele s perníkovou chaloupkou,
hrnečkem (Hrnečku, vař!) a Sauron…
Herci se s úkolem poprali více méně znamenitě, některé výkony opravdu stály
za to. Nyní se můžeme těšit na další den, kdy se možná dočkáme dalších
vystoupení v podobě reklam.

Milí čtenáři,
dnešní den je ve znamení výletu na jedlovou, což je pro někoho nejhorším zážitkem z celé Lípy, pro jiné tím
nejnádhernějším. Berme tento výlet sportovně, přežili jste dosud, přežijete i nadále. Divočina vás evidentně nezahubí!
Opět děkujeme za příspěvky do bulváru, očekáváme další informace a dotazy na tetu Sally.
Příjemnou zábavu!

BULVÁRNÍ RUBRIKA: HROM
-

Verča chce chodit s Láďou
Kubula se zamiloval do Žáby
Mišel se zamilovala do Kubuly (zaručený zdroj!!!)
Myšák nechce, aby se o něm psalo v bulváru

Poznámka vydavatele. (Vydavatel není redaktor!) Redaktor to napíše a vydavatel to jen vytiskne...
Tož, vyjádření vydavatele. Uvědomte si, prosím, že bulvár je bulvár. Jsou to třeba noviny Hrom, Blesk a jiné
nesmyslné plátky. Naše noviny „Mixér“ sice nejsou bulvárním plátkem, ale máme bulvární rubriku. Tudíž noviny
jsou seriózní (pravdivé a informující), avšak bulvární část musíte brát s rezervou... V bulváru jako takovém je málo
pravdy! jde jen o senzaci, aby si to čtenáři koupili (v našem případě, aby se usmívali), ale přitom to jsou velmi často
KECY! Tak na to myslete a berte to s rezervou... Na druhou stranu... Na každém šprochu bývá pravdy trochu... .o)

VYHODNOCENÍ ČOKOLÁD
1) Celkem druhů (16)
1. Žába, Golem
2. Barava, Naty, Myšák, Kubula
3. Marťan
4. Skřítek, Petra
5. Turbomišák
6. Verča
7. Žolík, kristýna, ---?----(nepodepsaný)
8. Kačemqa
9. Kačaba
10. ----?--- (nepodepsaný)
11. Kofi

Zítra už nás čeká poslední celý den v Lípě... :o(
Zítra bude dobré papáníčko... :o)
Zítra už je pátek :o(

2) Máme na baráku (15)
1. Turbomišák
2. Žolík
3. Mirča
4. Kubula, Skřítek
5. Naty
6. Kofi, Myšák
7. ---?---, ----?-----, ----?----- (nepodepsané), Kačaba,
Kačemqa, Kristýna, Verča, Petra,
Marťan, Barava Golem, Žába

