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I krásný výlet může skončit katastrofou
Jeli jsme vlakem, pak jsme šli přes most a nakonec přes
kameny, kde to všechno začalo. Protože tam byly kořeny, tak
děti zakopávaly, až vykoply vosí hnízdo a skoro všechny píchla
vosa, mě hovado. Hned jsme se vrátili. Šli jsme na krásný
výlet, který skončil katastrofou. AdŠtro
Vosy se poplašily, neboť asistenti, kteří už byli za hnízdem,
volali: „Jděte horem!“ Ale my jsme rozuměli „Jděte honem!“ –
a tak jsme my vzadu běželi rovnou k hnízdu a poplašili vosy.
Mě naštěstí žádná neštípla. Přeju všem dětem, které štípla
vosa, aby se
jim to brzy
uzdravilo a
mohly si užít
tábora. AlVo

Udělali jsme
si malý výlet
do Stvořidel.
Jakub Gryc
tam objevil
vosí hnízdo a křičel na nás: „Horem!“ Jenomže
my jsme špatně rozuměli „Honem!“, a tak jsme
prošli těsně kolem hnízda a vosy jsme vyprovokovali, takže nás pěkně pobodaly. ProKo

A jak to bylo dál? Když jsme se vrátili, tak mi hrozně otekla noha, a tak jsem šla za zdravotnicí,
která se mnou musela jet do Světlé nad Sázavou k paní doktorce. Ta mi dala obvaz. Teď se to
zlepšuje. Ahoj! Vaše Ada AdŠtro

Kdo se letos stane Zlatuší a Zlatoněm?
To se dovíme až příští čtvrtek večer při
slavnostním předávání diplomů a cen, v této
chvíli si můžeme jen připomenout dvojportrét
z loňska. Ve stáji pak čeká Květovaný kůň na
Nováčka roku (snažte se!), v depozitáři ještě
cena pro absolutního vítěze Kulturní olympiády
a diplomy předáme vítězům sportovních i nesportovních soutěží. Může a nemusí být
udělena cena Skokan roku – záleží jen na
úsudku asistentů. Snažte se tedy, oči Velkých
bratrů vás stále sledují a zaznamenávají vaše
dobré i slabší okamžiky… Na svého prvního
držitele čeká i zbrusu nový pohár celotáborové
bodové soutěže, který je – obdobně jako
poháry Zlatuše a Zlatoně – putovní, což
znamená, že v pokojíčku svého držitele je vždy
do zahájení příštího letního soustředění Dismanova souboru. I tak jde o velkou poctu, která je
dopřána jen těm momentálně nejlepším.
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Byli jednou dva vlci. Jeden se provlékl skrz hodinky a ten druhý operoval prase. Prase se včas
vzpamatovalo a snažilo se dostat skrz hodinky, jako první vlk. Jenže prase bylo kulaté a skrz
hodinky se nedostalo. Dělalo u toho „uf“. Vlk prase snědl a snažil se dostat také skrz hodinky. Ale
ani druhý vlk hodinkami neproběhl. Ač pro něj mělo prase cenu, dojedl ho. Byl kulatý. Přišel první
vlk a snědl druhého vlka. O týden později probíhala v Praze výstava vycpaných zvířat. Moc se mi
líbila. Druhý vlk skončil na čtvrtém místě.

Lyžař (pokračování)
I pravil lyžař nezalyžařivší si
lyžaři zalyžařivšímu si:
„Já lyžař nezalyžařivší si
pravím, že napravím,
a z lyžaře nezalyžařivšího si
stane se lyžař zalyžařivší si.“
Lyžař nezalyžařivší si zalyžařil
a z lyžaře nezalyžařivšího si
stal se rázem lyžař zalyžařivší si! ŠáŠtě
Máme doma kozu,
leze nám do vozu.
Autu velmi rozumí,
na kole však neumí. Rosa

Máme doma sloníka,
ukradl nám Brumíka.
Potom vrazil do komory,
polámal nám všechny stoly. AnJa

PLESK! AHA!
BULVÁRNÍ PŘÍLOHA PSANCE

Známe Tomášovu Inspiraci!
V Dobré začal Tomáš se svými nulami zkoušet novou hru. Je prozatím obestřena
tajemstvím, ovšem redakci Psance se Mistra podařilo zachytit ještě před zahájením
tábora, přímo v tvůrčím rozpoložení, skloněného nad klávesnicí notebooku, se
skleničkou jeho obvyklého drinku, v kavárničce Alibi, nedaleko od Kulatého náměstí,
kde Tomáš… nebyl sám! Po nečekaném záblesku našeho FotoPlesku ho Múza políbila –
a scénář byl rázem na světě!

Ke stolu jen upraveni!
V poslední době byly zaznamenány odpudivé případy,
kdy se do jídelny nebo na Open Air terasu k řádnému
jídlu dostavili jedinci neumytí, neučesaní, nevychovaní.
Chatrnou výmluvou bylo údajné budování hradu, časová
tíseň, netekoucí voda v umývárně, ztráta ručníku apod.
Vlevo špatný příklad, vpravo dobrý.

Ve vírech tance
a vášní
Druhý taneční
večer přinesl
žhavé latinskoamerické rytmy,
jimž nejeden
tanečník zcela
podlehl. Platilo
to zejména
o talentovaném
tanečním páru
Kovaříková-Říha (snímek
zcela vpravo), který se tu
připravuje na mistrovství
Evropy nezletilých v Poznani.

Ptali jste se nás, jak vypadá most v Avignonu…

… a jak vypadá v Avignonu Klára. Tak teda obojí je nádhera.

(Dismanův soubor v roce 2005 „na konci světa“, na mysu Cabo da Roca v Portugalsku)

O co stojíme?

Kdo představí svého nováčka?

Kdy se vrátí Škuba?

