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Dobojováno, letní soustředění vrcholí! 
Zbývá jediné: v pátek odehrát dvě představení na Lipnici – a pak už se jen vrhnout do 
náruče rodičům, případně se ještě v pátek večer věnovat společenské zábavě a tanci.  
Ceny byly předány, putovní poháry i Květovaný kůň směřují na rok k novým držitelům. Malým 
ohlédnutím za letošní Radostí bude druhá část úvodního představení sezony 2011/2012, k němuž 
dojde v úterý 13. září od 18 hodin v divadle MINOR. Od 18 hodin uvedeme ve velkém sále 
další reprízu Strašidla cantervillského, po přestávce budou před zraky rodičů a dalších hostů pře- 
dány ceny – tentokrát už s vyrytými jmenovkami vítězů. Kdo mezi patří?       

 
 
 
 
 
 
 
 

Zlatuše a Zlatoň: Johanka Kozáková a Prokop Novák 
Absolutní vítěz Kulturní olympiády: Martin Sucharda 
 



Nováček roku: Alžběta Volhejnová 
Skokan roku: Karolína Jiřičková  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sláva vítězům, 
čest všem ostatním! 



 

Vrchol táborové plesové sezony: 
PLES S RAUTEM 

Velký společenský sál rekreačního 
střediska Radost byl ve středu večer 
dějištěm nefalšovaného galavečera. 
K velkému pozdvižení v úvodu přispě- 
la nově nastudovaná mazurka, poté 
předvedli své mistrovství šéfkuchaři, 
nakonec došlo i na obdarování všech, 
kteří v průběhu letního soustředění 
oslavili své narozeniny a jmeniny. Do 
budoucna budeme zřejmě připomínat 
jen narozeniny, neboť z roku na rok 
rapidně stoupá počet členů s více než 
jedním křestním jménem – nestíháme 
je pak při nejlepší vůli všechna evido- 
vat. Za povšimnutí stojí, že i při tanci 
byl Prokop příkladně vybaven ochran- 
ným límcem, ve fofru před nástupem 
na parket se však jaksi pozapomněl 
obout...             
 
 



Sportovní olympiáda  

Vítězům sportovních soutěží byly ve čtvrtek před polednem předány diplomy a drobné 
dárky. Dostalo se tak mimo jiné na hvězdný fotbalový tým, který na táboře nenašel 
přemožitele, na chrabré vítěze piškvorek, hodu holínkou, diplom si odnesly také Kačka 
s Claudií, momentálně nejlepší trojnohé běžkyně Dismanova souboru.     

 
 
 
 
 
 



Poděkování týmu asistentů: 

  
Zleva: Zdeněk Charvát, Adam Snellgrove, Áňa Beránková, Bětka Tučková,  

Jakub Gryc, Lenka Švorcová, Karolína Vaňková, Viola Vacková, Tobiáš Vacek, 
Matěj Vejdělek, Tomáš Urbánek Prašivka, Jiří Švorc, Ondřej Sova  

 
 
 
 
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
O co měl Psanec zájem?  

Nikdo nepředstavil dalšího nováčka… 

Škuba se už letos nevrátí… 


