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Slibovaný rozhovor
s larpovým
nadšencem
Zašli jsme si za Mirkem Ž.,
neboli Intošem, a vyzpovídali
ho. Prozradil nám mnoho
zajímavých a nečekaných věcí.

Dřevo a jeho výroba
Kdepak se nám tu to všechno dřevo vždycky bere? To je dobrá
otázka. Existuje na ni i docela dobrá jednoslovná odpověď.
DEJV! David K. je totiž takovým táborovým dřevorubcem,
který je ochoten za pokácením soušky přijet až z daleké Zlaté
Olešnice. Proto mu také byla dána role pana Bobra, ve které
se doslova vyžíval, když se mohl ohánět svou motorovou pilou.

Redaktor: “Líbí se vám vaše
vlasy?”
Mirek: “Nepřijdou mi nijak
zvláštní. A ani mi moc
nevyhovují.”
Redaktor: “Tak proč si je
nenecháte ostříhat?”
Mirek: ”Zakrývají mi totiž
prostupující pleš. A hlavně na
mojí Larpovou postavu se
docela hodí.”
Redaktor: “Pleš? Vždyť nejste
zas tak starý…”
Mirek: “No právě… Navíc,
nechtěl bych vypadat jako
Dejv, to je přece starý veterán
a na to já se ještě necítím.”
Redaktor: “Co vás na larpu
nejvíce baví?”
Mirek: “Moje helma. Zakrývá
mi totiž pleš.”
Redaktor: “Tak proč máte tedy
vlasy?”
Mirek: (zádumčivé mlčení)

Co ale tohoto milovníka přírody (dřeva především) baví
nejvíce? Posledně se objevil v roli Vetešníka, která mu sedla
jako ulitá. Opět, jako pan Bobr, hrál hru na obě strany a
spolupracoval nejen ze Sherlockem, ale i s Mafií. Lákají snad
tyto role našeho Dejva? Co o něm ještě nevíme?

Máte rádi vtipy? My ano a
pár jsme jich pro vás
připravili…
Kubišta: “Znáte nejkratší vtip o blondýnkách? DIBLA!”
Tak toto je oblíbený fórek našeho drsňáka v šatech a výherce
loňské miss.
Míra: “Víte jak rozbrečet instalatéra? Vyvraždíte mu rodinu!”
…nebo také…
Míra + Mates: “Dejte mi lidi a já to za vás udělám.”
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Vyhodnocení Miss
2017
Jak jsme již předem avizovali,
selka Eliška byla favoritkou a
podařilo se jí uchopit násadu
od lopaty opravdu pevně, jak
se říká u nich na statku.
Rozdrtila totiž, svými 30 hlasy,
všechny své soupeře na plné
čáře a odnesla si trofej v
podobě kyblíku přihnojené
zeminy. Tato cena jí byla
předána sponzorem celé

Vydání 2.

26/07/2017

Gastro
V tomto oboru tu máme přímo experta. Je jím již každoročně
Evička, která vaří neskutečné dobroty, po kterých se všichni
oblizujeme až za ušima. Ovšem i
nejlepší kuchaři mají občas slabé
chvilky. Například naše nejlepší
Evička má občas na svém pracovišti
takový brajgl, že by se člověk
nestačil divit.
Naposledy jsme ji přistihli, když
měla na zemi po celé kuchyni
vytahány veškeré hrnce, misky a
spoustu dalšího nádobí, jak
dokumentuje fotografie víš.

soutěže, a hlavním vedoucím
našeho turnusu Lučanů,
Martinem Š.
A jak se s porážkou
vyrovnávají ostatní soutěžící?
Podívejte se na následující
snímky…
Ale i v kuchyni se občas odehraje
nějaká perzonální změna. Například
tento rok musela Evička opustit
Rabštejnku o celých 6 dnů dřív a
tudíž za ni v kuchyni zaskočili 2B a Alex (na fotce i s
rodinkou). Těm jde práce krásně od ruky i přesto, že nemají s
vařením zdaleka takovou praxi jako Evička.
No a koho nesmíme určitě
opomenout? No přece
Zuzku, naší dlouholetou
oporu v kuchyni. Občas tu
je, občas není. Ale vždycky
když tu je, tak ráda pomůže.

A na závěr tohoto článku
musíme samozřejmě poděkovat všem kuchařům, co nás tu tak
pěkně vykrmují! Bude nám vaše kuchyně chybět!
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