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Výlet do Lipin

(Aidam)

V sobotu 17. 5. jsme šli na výlet do Lipin na Osadu Kamarád. Dali jsme si sraz u klubovny.
Nepřišla žádná holka. Cestou na chatu jsme našli nejmíň pět maskotů což byli ještěrka, šnek
apod. Když jsme došli na chatu, tak jsme si věci vynesli nahoru a šli jsme sbírat dřevo na oheň.
Za chvíli jsme šli vařit guláš. Když jsme ho snědli, tak Štěpa řekl, že si nebude umývat ešus a
za trest musel umývat i hrnec a já jsem řekl, že mu pomůžu. Když jsme šli ke studni pro vodu,
tak jsme tam potkali nějakého chlapa, který se nás ptal na které jsme chatě, a kolik nás tam
je a my jsme mu to řekli. Když jsme potom umyli hrnec, tak jsme se rozdělili na a šli jsme
stavit bunkry. Za chvíli ale začalo pršet, takže jsme museli jít do chaty. Večer Štěpovi Míša řek,
že je hrnec umytý špatně a za trest musel jít pro všechny uvařit špagety a já, protože jsem
hrnec umýval s ním, jsem šel vařit taky. Pomáhal nám ještě Jenda. Když jsme špagety snědli,
tak jsme šli udělat párty, protože Štěpa měl v ten den narozeniny. Když oslava skončila, tak
jsme si šli nahoru lehnout a Míša nám povykládal příběh. Pak jsme se ještě chvíli báli, že nás
přijde sežrat ten chlap, kterého jsme potkali, když jsme šli pro vodu. Nakonec jsme usnuli. Na
další den pršelo, takže jsme celé dopoledne byli v chatě, zahráli jsme si různé hry a potom
jsme šli domů.

Hodnocení:

Trasa:

Baseball

(Bobek)

Hraje se ve dvou družstvech. Jedno je na pálce, druhé v poli. Z
družstva na pálce jde vždy jeden odpalovat. Nahazovač mu hodí míček
a on ho musí odpálit. Když se třikrát netrefí, je vyautovaný (nesmí
už hrát). Když se nahazovač trefí do míčku, má postup na další metu
zdarma a jde odpalovat další. Pokud se do míčku trefí, ale ten odletí
mimo výseč, nic se neděje, má další pokus. Pokud míček odletí do pole,
utíká odpalovač na další metu a hráči v poli se ho snaží vyautovat,
a to těmito způsoby: buďto chytí míček ještě než dopadne na zem, nebo
mu došlapem s míčkem v ruce zamknou metu. Na zamknutou metu už nesmí
odpalující hráč vkročit. Jeho úkolem je oběhnout všechny mety (4) a
získat za to pro své družstvo bod. Když jsou vyautovaní 3 hráči,
družstva se vystřídají.

Horník

Bobek

Horník je rubrika, která nás bude provázet po horách
známých i neznámých.
Velká Javořina (nejvyšší hora Bílých Karpat) se do výšky
970 m.n.m. vypíná na hranicích Moravy a Slovenska nad
Stráním.
Kousek od vrcholu se nachází Holubyho chata (při Vandrácké
50 je tam K1) a nad ní přesně na vrcholu vysílač (je vidět
až do Trenčína).
Já jsem tam byl asi třikrát. Poprvé si to nepamatuju,
podruhé to bylo v zimě, takže jsme se kvůli sněhu museli
vrátit a potřetí při Vandrácké 50. Ten vysílač by tam
nemusel být, stejně vysílá různé blbé záření.

1. den
V sobotu jsme jeli na Modrú vodu. Sraz jsme si dali v Brodě na
nádraží. Z tama jsme autobusem jeli na Rasovú. Pak jsme šli do
lomu hledat kešku, kterou jsme bohužel nenašli. Proto jsme šli k
pomníku letecké katastrofy, kde už jsme kešku našli. Potom jsme
šli na Modrú vodu. Když jsme tam došli, tak jsme měli povinný
polední klid. Pak jsme si rozdělali stany a šli do lomu. Když jsme
ho obcházeli, tak jsme viděli hodně velké mravence. Za chvíli jsme
přišli na tábořiště a většina z nás se do večera klouzala na
skluzavce. Večer nám Míša u ohně četl knihu, kterou napsal jeden
cestovatel. Pak jsme šli spát.
Aidam

2. den
V neděli jsme šli na hrad Zuvačov. Po cestě jsme viděli moc
zvířátek – žábu, slepýše a Šimon viděl malé divočáky. Na hradě
jsme hledali kešku. Ale nenašli, protože jsme měli málo času.
Vrátili jsme se pro batohy a šli na nádraží. Jeli jsme do Brodu
vlakem.
Jenda

Vtipy
Dneska jsem zlomil svůj osobní rekord v počtu dní naživu.

Syn arabského naftového šejka se rozhodl studovat v České republice, konkrétně v
Brně.
Po měsíci píše domů: "Brno je krásný, lidé jsou tu příjemní a vůbec moc se mi tady líbí.
Jen se občas trošku stydím, když přijedu do školy svým pozlaceným mercedesem,
zaparkuji u školy a potkám některého ze svých profesorů, jak vystupuje ze šaliny... tak je
to docela trapné."
Za pár dní mu přijde šek na milion dolarů a krátká zpráva od rodičů: "Nedělej nám
ostudu a kup si také tu šalinu!"
Jean kde jsou děti…
V lednici vaše lordstvo. A nebude jim tam zima?
- Ne. Zavřel jsem dveře.
Zabloudí chlápek na poušti. Spatří kouzelnou lampu, zvedne ji, otře a z lampy
vyletí džin, který se ho ptá na přání. Chlápek si přeje postavit přes poušť dálnici a na
ní mít připravené Ferrari.
Džin na to říká: "Nemáš lehčí přání? Tohle je příliš těžké."
"Tak změň obličej mojí ženě," říká chlápek.
"Ukaž mi její fotku," říká džin.
Chlápek tedy vytáhne fotku své ženy, podá ji džinovi, ten si ji prohlédne, posmutní,
podívá se na chlápka a říká: "Chceš tu dálnici dvou nebo tří proudovou?"

Vtipy vyhledal Chemik

