Hlavní události
●

Dobrý večer vítáme vás u
Festivalovích Líchovských
vteřin kde se podíváme co se
za dnešní den událo. Dneska si
povíme něco o rozcvičce a
nástupu a dostaneme se taky
ke hrám a jedné smuteční věci.

Rozcvička a snídaně
●

●

Po drsném probuzení následovala rozvička,
kde někteří nejmenovaní ač neradi dorazily a
zúčastnily se a však našli se i lidé kteří z
rozcvičky utekly. Ale nebojte se nenaražíme na
Kláru. Myslíme že rozcvička se povedla.
Snídaně byla velice pestrá byl jogurt s vločkami
což naší trávicí soustavě nedělá vůbec ale
vůbec dobře.

Nástup a rozdělení
●

Po tom co všichni dorazily ze záchoda, vytvořil
se nástup který všechny hrozně bavil.
(Nenaražíme na Karla a Karla) kteří jsou sví.
Rozdělily jsme se do provizorních týmů a Míša
Soukupová nám sdělila co se bude dneska
dělat.

Písmenka a Otázky
●

●

Program začal hledáním písmenek do tajenky
kde samozřejmě nemohl vyhrát nikdo jiný, než
zelený tým. Jeden nejmenovaný člověk, Tomáš
Soukup, nám fůrt dělal naschvály... ale marně
Po té jsme běhali pro otázky ze seriálu Ulice
kde Zelený tým (aby to nebylo blbé) nechal
modrý tým vyhrát. Kdo by chtěl poslouchat ty
jejich kecy.

Pohřeb
●

Tak třeba čau... dnešek je velmi smutný..umřela
nám ropucha Kuňkalka a proto se Líchovský
festival rozhodl zahrabat jí vedle posvátného
keře Ludvíka Jagelonského. Slzy tekly
proudem, a každý z přítomných hodil trochu
zeminy na její hrobeček. Rakev byla nesena
4mi silnými muži, kteří za smuteční službu
požadovali honorář. Kuňkalka se teď určitě
někde v nebi válí a proto jí dáváme Like.

Koupání a soutěž
●

●

Po poledňáku celá parta festivalu vyrazila do
bazénu kde odvážní lidé naskákali do vody což
nechápu a hrály hru zvanou vodní pólo. Ostatní
v kině koukali na Comeback.
Jako další program byla soutěž 2 skupin. Úkol
byl namalovat a nalíčit naši vybranou filmovou
postavu tak aby to bylo co nejlepší.
Samozřejmě jedna ze skupin si nemohla
odpustit menší diskotéku ....

Drby
●

●

Proč se schází Jirka Blekta s Haničkou u řeky a
jen tak proplouvají v říčních proudech?? to se
bohužel asi nedozvíme ale každopádně je to
dost zajímavé.
Proč Lukáš Urban nemohl jet nakupovat
sám ??? Protože Valerie si musí koupit svoje
jídlo?? to je teda hodně blbá výmluva ..bůh ví
co v tom autě probíhalo...Domyslete si sami.

Drby
●

Proč byl včera večer v pánské koupelně Ondra
jako vedoucí sám?? značí to snad o jeho
orientaci? Ondra je snad na Kluky ?? To
bohužel ví jenom on sám.

Drby
●
●

●

●

Otevíráme téma Pokoj čílo 15.
Jana Roučková a Hanka Varmůžová .... jsou to
kamarádky nebo se na oko mají rádi a za
rohem si nadávají?? všechno víme.
Proč se na pokoji číslo 15. večer ozývají
podivné zvuky postelí a jekotů?? to vědí jen
holky a Tomáš S. S Markem B.
Kluci nechcete se podělit?? :D

Drby
●

●

Martin Slavík a Ondra Bystřický... Kluci jako
hora ale málo kdo ví že si Martin Slavík na
dnešní večer domluvil rande s Verčou. Podle
zdrojů prej bude i něco víc.
Ondra Bystřický.... Dlouho nic a nakonec??
jestli Hanka Varmužová ví, že nemá jen
jednoho nápadníka ale rovnou dva... no
musíme si dávat pozor na Ondru.

