Dobrý večer važení přátelé a hosté
Lichovského Filmového Festivalu Vítáme
vás u osmých festivalových vteřin
●

Rozcvička a snídaně
●

Po drsném probuzení kdy si všichni účastníci
líchovského festivalu učesali na hlavách svá hnízda
se líchovský lid přesunul ven na raní rozvičku
vedenou naší Kačenkou.

●

●

Po rozvičce kde jsme si všichni prokřupaly své
staré kosti jsme se přesunuly na večeři... teda
snídani ke které byl rohlík se sýrem.

Soutěže
●

Po snídani si líchovský lid přesunul svá kosti na
nástup kde jsme se dozvěděli že budem
soutěžit o vlajku. Každý měl jeden praporek
jako život a byli jsme rozděley do 2 družtev
zelený a fialoví. Pak se odsatrovala hra a začla
řežba o vlajky … nemohl vyhrát nikdo jiný jak
tým pod Velitelkou Hankou Bobvošovou ale jak
se říká Sláva vítězům ale čest poraženým.
PS: Tome Káťo?? Moc super hra ..děkujem.

Bazének
●

Po obídku jsme si dali polední klídeček kde
naše bachory schodily všechnu tíhu z oběda a
přesunuli jsme se do bazénu. U Bazénu jsme
se rochňaly celí odpolední program protože
bylo veliké vedro.

Drby
●

Honza Matys ?? bez ženskejch ani ránu?? je to
normální? Do našeho magazínu se doneslo že si
pozval děvče i na záchod kde si sní chvilku
povídal...Jéňo naučil tě tvůj vedoucí Pavel nebo ty si
to naučil Pavla?? to ví jen oni 2.

●

●

Tomáš Soukup- co schovává na pokoji po večerce pod
postelí?? Je to snad janička?? nebo tam schvovává
jídlo pro hanku která se hrabe v popelnici?

Drby
●

●

Luboš Pavlíček a jeho nápadnice????
Do našeho magazínu se doneslo že Luboš
Pavlíček údajně vyjel po děvčeti která je o 13 let
mladší jak Luboš ...No když to někdo umí tak toho
musí využít.

●

●

Lukáš Adamíčko?? Nosí týden stejné ponožky??
je tak línej nebo je snad nemá?? jo to ví jen on …
ale Lukáši ?? už je to fakt puch.

Borec na Konec
●

Dnešním borcem na konec je Míša Soukupová a
její lovení buřtu na klacku.

●

●

A dneska máme ještě jednoho ultraspeciálního
Borce na konec a to je Janička Roučková která
néé že jen nejvíce ze všech rozhoupala svého
buřta ale předvedla takovou šou kterou by
mohla jezdit po celém světě... dáváme jí
líchovského Like :)

