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PLESK!
Miss | Blond | Larp

Jaké je to být
blondýnou?
Zeptáme se Didi!
Redaktor: ”Na začátek se
zeptám: Jaké je to být
blondýnou?”
Didi: ”Příjemné, nikdo od vás
nic neočekává.”
Redaktor: ”Jak to myslíte?”
Didi: ”Například když řeknu
nějakou kravinu, tak se nikdo
nediví, protože jsem
blondýna.”
Redaktor: ”Je tedy život pro
slečnu s blonďatými vlasy
jednodušší než pro jiné dívky?”
Didi: ”To si nemyslím. Ale asi
je.”
Redaktor: ”Teď si malinko
protiřečíte ne? Ale jo vlastně,
vy jste blonďatá…”

Miss 2017! Jak silnou
konkurenci bude mít
favoritka Eliška?
Nové nápady?
Po loňské vydařené Miss 2016 se letos téměř doslova roztrhl
pytel s uchazeči o toto prestižní táborové ocenění. Objevily se
totiž fotky uchazečů a uchazeček, a to kolikrát i v naprosto
nevšedních kostýmech. Například Eliška V. přišla s nápadem,
že by bylo dobré vyhrát tuto
soutěž v pytli od brambor. My se
ovšem domníváme, že chudoba
zastihla už i tuto star ze
showbussinesu, která svou špatnou
finanční situaci zakrývá řečmi o
novém módním stylu.
Již minulý rok byla viděna Eliška v
přestrojení za ‘selku’. Má k těmto
kostýmům nějaký vztah? Nebo jí
prostě láká vidina života na
statku?

Vítěz Miss 2016
Jakub V. (uprostřed) při oslavném tanci na
počest jeho vítězství…

Avšak zjistili jsme, že i
blondýny mohou trpět!

1

Táborový vejšplecht

Vydání 1.

16/07/2017

Larp
Larp je dalším zajímavým
tématem, kterému se chceme
věnovat v tomto čísle. Tedy
především jednomu larpovému
nadšenci. Mirek Ž., přezdívaný
Kaldor, je totiž takovým fandou
této volnočasové aktivity, že si
dokonce nechal vyrobit obrovský
štít na motivy populární
počítačové hry World of
Warcraft.

Konkurence
Ovšem objevuje se tu stále velice silná konkurence, která to
jistě nenechá Elišce zadarmo. Určitě
se bude jednat o velice zajímavé
klání, jelikož se do souboje o Miss
2017 hlásí také sestra favoritky,
Terezka, která si s oblibou nechává
říkat Kachlík. Tu si můžeme
pamatovat například z loňského
střetnutí, ve kterém se vytasila s
kolekcí, jež nese název Nafrněná víly.
Také můžeme počítat s jistou účastí
larpového šílence Mirka “Intoše”, který se vloni ukázal v
kostýmu pavouka Kaldora.
Doufáme, že se v souboji o trůn Miss 2017 ukáže i obhájce
titulu z loňského roku, Kubišta.
Také by v tomto zajímavém měření sil krásy neměla určitě
chybět naše blondýnka, Zoufalá Didi.

Informace k soutěži

Brnení, zbraně a štíty si vyrabí na
larp leckdo. Ovšem tento
fanoušek si ke své oblíbené
kratochvíli nechal narůst i vlasy.
Inspiroval se snad legendárním
elfem Legolasem? Nebo mu
prostě dlouhé vlasy přijdou
‘cool’? To se dozvíte z
chystaného rozhovoru v dalším
čísle!

Volit Miss 2017 můžete i vy! Je to jednoduché, stačí napsat vaše
jméno a jméno vašeho favorita na lísteček a ten následně
vhodit do hlasovacího boxu, který najdete pod nástěnkou v
krčmě. Hlasovat můžete až do úterý 25.7.2017. Vyhlášení
proběhne ve čtvrtek 27.7.2017 formou dalšího čísla. Možná si
pro nás výherce připraví i nějaké vystoupení nebo proslov,
nechme se překvapit…

Zúčastnění:
• Selka Eliška
• Nafrněná Terezka
• Zoufalá Didi
• Larpový šílenec Intoš
• Obhájce titulu Kubišta

Seznam zúčastněných se pochopitelně může ještě rozšířit…
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