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Na Zídce s Ester: 
„…Jsem nejlepší, protože jsem 
malá…“

Ester je na našem táboře nejmladší účastnicí. 
Pozvali jsme si ji tedy Na Zídku, abychom se
o ní dozvěděli víc.

R:Milá Ester, sice jsi nejmladší v našem údolí,
ale jsi moc šikovná, v čem jsi nejlepší?
Ester: Ve skoku do dálky, v jedení, taky mi 
vypadává hodně zubů. Asi jsem taky nejlepší
v tom, že jsem malá.
R: Co ti naopak moc nejde?
Ester: Všechno mi jde, ale něco mi nejde. 
Neumím chodit po rukou a mluvit se zvířaty.
R: Pojedeš příští rok zase na tábor?
Ester: Nevím, ale chtěla bych, ale všechno mi 
plánuje máma. 

Láska za časů chudoby! 
Láska nikdy nespí. Nezastaví ji ani vyhrocená 
situace v Šípkovém údolí. Náš paparazzi 
zachytil rovnou dva nové páry! Včera ve 
večerních hodinách se k sobě měli jistý chla-
pec v roztrženém triku a slečna s hnědými 
vlasy. Dále byl viděn jeden skoro-šampion se 
slečnou H. Nevíme ale, jestli ho po porážce 
opustila, či zda je jejich pouto po této tragické 
události ještě silnější. Kauzu budeme dále 
sledovat. 

Ema se Samem slaví
Ema a Sam včera oslavili deváté narozen-
iny. Za redakci Revolučních listů jim 
přejeme hodně Božího požehnání. Náš 
hlavní vedoucí jim pomocí našeho občastní-
ku vzkazuje: „Já Vám přeju jenom tolik, 
abyste nebyli sami, jako v plotě kolík.“

Anketa: 
Které družstvo bude mít největší podíl na 
porážce Tengila?

Františka (8) - Borůvky – ty jsou vždycky 
nejlepší. Hlavně s cukrem a smetanou.
Filip (9) – Asi žlutí, protože jsou děsně 
good.(pzn. red.: Filip je od žlutých) Tengil
je nemyslící stvůra.
Bakalář (23)- Tengila porazím já, už mám plán. 
Okoukal jsem to z Mission Impossible.
Matyáš (10) - Denis a Eliáš jsou nejlepší, takže 
modrý jsou nepřemožitelní.
Jenda (čerstvě 15) - Všichni budeme mít stejný 
podíl, musíme se spojit a jednou půjdem dál.
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Honza šampion:
“…Jenda zpanikařil
               a vzal do zaječích…“
R: Honzo, jak se cítíš po vítězství? 
Honza: Když jsem vstupoval do souboje, tak 
jsem v sobě cítil vnitřní oheň. Myslel jsem, že je 
to dobré znamení, když jsme měli ohnivou disci-
plínu, ale nakonec se ukázalo, že je to jen teplota 
a teď ležím v posteli a je mi mizerně.
R: Jaké bylo zvítězit nad všemi oblíbeným 
Jendou?
Honza: Do poloviny zápasu jsem myslel, že 
vyhraje. On však poté zpanikařil a vzal do 
zaječích. Byla to škoda, doufal jsem v napínavý 
zápas.
R: Co bys vzkázal budoucím šampionům?:
Honza: Opatrujte svůj šampiónský pás! Fanoušci 
jsou hyeny a jdou po něm, mně ho málem vytrhli 
z ruky a prodali na Aukru.

Inzerce
Hledám někoho, kdo si se mnou bude dopisovat. Jsem krásný a chytrý.
Značka: Hledám krátkodobého dopisovatele. Honza vedoucí.
Shání se uklízečka pro chatky vedoucích, nutná desetiletá praxe a úrazové pojištění.
Značka: riziková práce!
Viděl jsem Yettiho! Jsem v tom sám? Nejsem blázen? Ozvěte se bratři záhadologové.
Jakékoli reakce a pochvaly nám zaslejte na adresu Redakce RL. Poštovní služba je následně doručí.

Foto dne: 
Včera jsme vyslali dvě holu-
bice, snad donesou důležité 
psaní.

Co nevíte o …?
Michal má povlečenou postel!!!
Z tajných zdrojů se naše redakce 
dozvěděla, že si ji nepovlékl sám. 
Podezření padá na jeho maminku, 
která byla v nočních hodinách
v našem táboře viděna. Situaci 
dále sledujeme a budeme Vás o ní 
dále informovat.


