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Rostou? Rostou!
Hub je plný les: je jím těžké projít, aby našinec o hříbka či prašivku
nezakopl! K těm, co ponecháte na místě, buďte šetrní, naopak
výstavní a zdravé kousky opatrně vyjměte a doneste do táborové
sušárny, jak to udělal v den svých narozenin Valentin s nádhernou
houbošištičkou.

KDY BUDEME
HRÁT NA HRADĚ?
Už před prázdninami jsme s panem
kastelánem hradu Lipnice domluvili dvě
představení: obě tam odehrajeme příští
pátek, tedy 26. srpna odpoledne: nejprve od 15 hodin „Zahradu“ (když
všechno dobře dopadne, budeme ji hrát
nahoře na věži Samson), od 16 hodin se
bude v Thurnovském sále v 1. patře hrát
„Neapol“.
Za každého počasí se na Lipnici vydá celý tábor. Kdo z rodičů nahlásil váš páteční
odjezd, dostaví se přímo na hrad (platí se jen běžné vstupné 70,- nebo 50,- Kč), odkud
autem zakrouží sem do tábora pro vaše věci a na poslední véču. Poslední dny zbývají
na případné domluvení podrobností, i na to, aby se rodičové domluvili mezi sebou, jak
vás do Prahy a okolí dopraví, abychom dálnici D1 nepřetížili. Dál nic. Až příště.

O co stojíme?

Kdo konečně představí svého nováčka?

Nevíme, kdy se vrátí Škuba!

Sršeň hlásí přílet!
Pár minut po 8:20 jsem šel z chatky č. 10
na záchod - a najednou na betonovém
schodu u chatky – obří SRŠÁŇ! Zakřičel
jsem na Ondru Svejkovského: „Dělej! Pojď
sem!“ – a za chvilku bylo kolem sršně víc
než pět lidí. Kupodivu neodlétl a zůstal.
Chvilku jsme byli vynervovaní, někdo až
tak, že přinesl Repelent, ale nakonec přišel
JoTu a zabil ho sedmou stránkou „Dona
Quijota“ od Jaromíra Johna . Sebovi to
bylo líto, a tak existuje před chatkou č. 10
hrobeček. Potom jsme zjistili, že za naší
chatkou je sršní hnízdo. Tak ho Seb zalil
čajem. J☺
☺Bá

Sobota byla dnem návštěv:
Karel Weinlich,
Aška se Stevem, Matěj
Abychom byli přesní, musíme doplnit i Kubu Cibulu a dva
dlouho očekáváné přírůstky – Aničku Rybovou a Agátku
Faitovou, na které jejich skupinky úpěnlivě čekaly. Bylo
tomu tak i proto, že na večer byla nachystána premiéra
„Krysaře“ Viktora Dyka v úpravě a režii Jirky Švorce
a vzápětí - na přelom soboty a neděle, pod zcela jasnou
oblohou - tradiční bojovka.
Ašce se koncem září narodí dismanče, o to víc nás potěšilo, že s námi
vydržela až přes noční představení.
Celá Luhanovic rodinka ani Matěj se
v mumraji před startem bojovky nestačili rozloučit, tak vás aspoň touto
cestou pozdravují!

Sportovní olympiáda 2011 zahájena!
Za přítomnosti šéfa Mezinárodního olympijského výboru
Sira Karla Weinlicha Samaranche vzplanul po několika pokusech nad naším táborem oheň, zapálený sirkami, které
sem doputovaly až ze zadluženého Řecka, kolébky novodobého olympismu.
Věřme, že všechny boje budou po celou neděli probíhat
v duchu fair play, čestně, ale přitom srdnatě! Na vítěze
čekají vavříny, na poražené hřejivý pocit, že se zúčastnili…

Psanec představuje nováčky 2011
Jsi rád, že jsi na tomto táboře nováčkem?
Ano, jsem rád, že jsem nováček.
Chtěl bys být Nováčkem roku?
Chtěl. A asi taky budu.
Máš tu nějaké sourozence?
Mám, Majdu a Vojtu.
A kolik ti je let?
Je mi šest let.
Jaké máš koníčky?
Baví mě házení talíře.
Jaká je tvoje nejoblíbenější barva?
Oranžová.
A jaké boty máš nejraději?
Alpinky.
Chytáš rád ryby?
Nikdy jsem je nechytal.
Rád maluješ?
Moc ne.

Vašík Podrazil

PLESK! AHA!
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„Vyždímat z nul kuličku?
Nadlidský úkol!“
přiznává Prašivka po prvních
zkouškách nové inscenace
s nejstaršími chovanci DRDS.
O čem hra bude? Jak se jmenuje? Zkuste to zjistit. Prozatím se našim fotoreportérům
podařilo zachytit snímky z nácviku mokré varianty hry,
která se bude pochopitelně
uvádět i pod širým nebem. Jistou nápovědou pro detektivy
může být i to, že sponzorem
představení má být firma Sancho Lanza, která už zkoušejícím zapůjčila vědra. Důrazně
upozorňujeme na to, že jakákoliv svévolná nápodoba
těchto scén ostatními táborníky bude přísně trestána
podle autorského práva, táborového řádu a práva
šáríja.

Hromadná svatba: úleva pro oddávajícího

Ptali jste se, kdo byl ve výpravě DRDS v Japonsku…

Jakub Gryc, Jan Štěpán, Jan Tyl, Jiří Švorc, Lukáš Procházka
foto: František Med, vedoucí výpravy

(pětičlenný tým Dismanova souboru v roce 2005 v Japonsku, v šinkanzenu)

