Charisma Toma Kroužela
Bezesporu největším překvapením posledních dnů je Tom Kroužel. Ten pomalu ale jistě získává silnou pozici na trhu našich mladých nápadníků.
Ze středně důvěryhodného zdroje se nám doneslo, že svou pozornost směřuje na Bambu. Navzdory tomu, že pokus o dvoření se zadané
Bambu by mohl vydat na kompletní článek (tímto zdravíme nepřítomného Paličku), budeme se spíš snažit předložit další (a mnohdy mnohem
poutavější) zjištění.
Předně jde o nevyjasněný vztah mezi Lenty a Tomem – byli během plesu spatřeni v těsné blízkosti v oblasti kadibudek, našim investigativcům
se bohužel nepodařilo rozklíčovat bližší podstatu jejich setkání. Jednalo se o taktickou poradu týmu Lidí nebo šlo o prachsprosté dostaveníčko?
Nebo je podstata celého jejich vztahu čistě platonická kvůli velkému věkovému rozdílu? Bůh ví…
Další informace ovšem zaručeně svou závažností i prověřeností s přehledem trumfne ty předchozí – hvězdy totiž Tomovi přály a diskotéka mu
přinesla pusu od Týnky. Ano pusu. Diskotéka ovšem od zmiňované chvíle ještě dlouho běžela dál…a Týnka ve svém snažení o Toma rozhodně
nepolevovala. Dlužno dodat, že Tom se očividně příliš neupejpal a Týnčin zájem mu rozhodně nebyl proti srsti.
Tomáš rozhodně rozehrál působivou hru, která naší redakci nemohla uniknout. Máme snad na scéně dalšího kandidáta na Alfatáborníka?

Návrat Ádi Trbuškové

Playboy Domča

Příjezd Ádi byl rozhodně nosným tématem. Nikoho nemohlo
překvapit, jak se k Ádi má Bořek. Ten se sice snaží námi
produkovanou realitu urputně dementovat, proti důkladně
ověřeným informacím jsou ale jeho snahy doslova bezzubé.
Bořek pochopitelně pokračuje ve své vytrvalé kampani
z minulých let. Nebylo snad ani potřeba, aby Bořek zval Áďu na
ples nebo s ní protančil hodnou část večera – naše redakce ho
má za jeho léta tábornictví skrz naskrz přečteného. Bořek ale
samozřejmě není jediný, kdo na Ádin příjezd aktivně zareagoval.
Z ekologických důvodů ale nebudeme uvádět celý výčet
potenciálních zájemců – vzhledem k vysoké prodejnosti našeho
plátku se v tomto ohledu musíme chovat zodpovědně a šetřit
papírem.

Další vycházející hvězdou je Domča. Táborník, jehož jméno jsme
v novinách v minulých letech viděli jen výjimečně, je dnes
poměrně viditelnou figurou flirtovací avantgardy. Domčův styl je
charakteristický tím, že zvládá oslovovat poměrně široké
obecenstvo (především ale sousedství stanů Lucky a Kristýny Ž.).
Za poslední dny je často vídán právě v přítomnosti zmiňovaných
dam. Nezřídkakdy se (ještě v konkurenci už několikrát zmiňované
Týnky) přou o tom, která si bude moct Domču předcházet dříve.
Situace až do dnešního večera vypadala poměrně vyrovnaně,
zahájení plesu ale přineslo pravděpodobně rozuzlení. Domča si
jednoznačně zvolil za svou taneční partnerku Kristýnu Ž. - to by
mohlo znamenat zvrat v jeho doposud všestranném počínání. Byl
dnešní Domčův tah upřímný, nebo to byl prostý sprostý
pouhopouhý bluf?

Nadějné tváře rubriky
Následující informace nám bohužel nepostačí samostatně na celý článek, rozhodně ale stojí za to je zmínit. Mnoho z nich se týká mladší
generace našich táborníků a kde už hledat budoucnost naší rubriky, než právě u nich.
Za prvé bychom tímto chtěli v rubrice uvítat Štěně – ten oslovil naší redakci během plesu svou jistotou při vyzývání vedoucích k ploužákům.
Další informace zní „Delfín a Vráťa“ – abychom nemystifikovali své čtenáře, rozhodně se nebudeme dopouštět žádných spekulací nebo prognóz
vývoje kolem zmiňované dvojice.
Zájem naší redakce také upoutaly dvě vznikající dvojice – Tom Havlín se Žvejkou a Milouš s Kokosem. Druhá z dvojic byla opakovaně spatřena
při společné výrobě luků, to zajisté vzbudilo množství otázek. Dostaneme na ně časem odpovědi?

