Tak se po par dnech zase hlasyme. Chtěli zme schovat hlavu do pýsku
a schovat se před fšim tim mořskym běsněnim, ale jelikož zme od
přyrody dravcy, tak nám to nedalo. Mynule zme to vzali strašně
ztručně, tak to musyme napravit.
Zme žraločky ze zatoky Modra ustřyce a zrovna paseme kuniky. Jak sy
tak valime ty naše šunky v bublinkove lazni s vuni chciple myši (jeden
by řek, že žraloci nepyrdi, ale po jidlu, ktere nam tady v mořske
kuchyni přypravuji – smaženy kfětak, zelňačka, vepřyk na kmině,
čerstfy chleb – a z moře je zrazu termalni zřydlo.
O zabavu tady nemame nouzy – mame rozjetou řadu podmořskych CTH
(celotaborových her). Že zbyraji kousky mapy směřujici k pokladu, zme
vam prozradyly minule, dalši CTH propukla mezi velkyma rybama
(rozuměj vedoucyma). Velmi nenapadně si dělajy naschfaly typu
pneumatika od traktora ve stanu, otočeny vchod od stanu o 180 stupňu,
vykopana dyra typu hrob ve stanu, zataraseny vchod do stanu, schnila
jabka ve spacaku atd… zme v očekavani, co bude nasledovat. O dalšy
CTH budeme informovat až v dalšim čisle, až budeme vědět, že je
dohrana.
Letos zme si vytuňyli a zmodernizovali cysařskou mistnost, aby se nam
nestyskalo po socjalnich sitich - zřydili zme zachodovy messenger, kde
zanechavame duchaplne vzkazy. Z recese zme zkonstruovali prototyp
pisostromu (pisoar a strom v jednom). Některe rybky tuto recesi
nepochopyly a k našemu překfapeni tohoto zařyzeni hojně využyvali.
Jelikož se nenašel žadny dobrovolnik, ktery by provaděl pravidelnou
udržbu, museli zme ho zrušit – sorry jako.

Slana kuže nam už nedělala dobře, tak zme se vypravyli do
sladkovodni zatoky v Blansku, kde zme přyvaděli podvodniho dozorce
s pýšťalkou do stavu myrne nepřičetnosti. Hlasime, že zme bez ztrat na
žyvotech – našich. O plafčykovi nemame zpravy.
Jelykož tema našy vypravy je o majaku, jeden takovy nam vyrostl před
očima jakou houba po dešťy (vubec nechapame, proč se to řyka, když
tady každy den chčije a v lese je houby). Majak je vytuněny i osfětleny.
Fotodokumentaci ze stavby zte už mohli vydět. Konečnou podobu
přynese nasledujici nalož fotek. Každy slavny majak ma meno, tak mu
musyme vymyslet nějake nabičovane. Pokud mate napad, tak sem z nim
– ftipnějšy vyhrava.
Taky se nam tady vyměnila čast posadky. Zdravotnice Daša byla pylna
jako fčelka a po naročnem tydnu předala sfoji agendu nove čestve
vydraftovane posile Jolce. Naši podmořskou kuchyni posýlylý nove fišky
ze zaměřenym na zdravou stravu. Zaručujý vysokou kfalitu jak vstupu
tak vystupu (něco sem cejtil, ale sejra to nebyl).
Už musyme končyt, plaveme pro vas lovyt nove ynformace a poznatky.
Sorry jako.

Sfoje přyznifce a fanoušky zdravý
Sharka a KoSharka.

