PSANEC 1
JSME TU – AŽ DO ODJEZDU
Radost 2012: asistentky nastoupily v holínkách!

Do tábora dorazili všichni důležití, do večera
také všechna zavazadla, v nich jsme postupně
našli většinu potřebného – a tak se krátce po
osmé večer ozvala předepsaná věta, jíž bylo
letní soustředění Dismanova souboru zahájeno.
Nováčci obdrželi souborová trika, spolu s dalšími, kteří jsou tu poprvé, byli vyzpovídáni, rozmo- tána byla aféra pod krycím názvem „Sůl na
zlato! – a počasí nám dopřálo i Krok do tmy.

V Londýně už jsme získali čtyři zlaté medaile!
Třetí vybojoval v moderním pětiboji David Svoboda. Ten si tímto způsobem vynahradil nezdar před čtyřmi lety v Pekingu, kde jeho cestu za zlatem zhatil parkúr,
vylosovaný kůň mu totiž odepřel poslušnost.
Biker Jaroslav Kulhavý vyhrál olympijský závod v cross country. Na hrách v Londýně
tak získal čtvrté zlato a celkově desátou medaili pro Českou republiku. Druhý dojel
Švýcar Nino Schurter, třetí byl Marco Aurelio Fontana z Itálie. Pro samostatné Česko
jde o vůbec první cyklistickou olympijskou medaili.

Večer ve 21 hodin začíná závěrečný ceremoniál, olympiáda končí.

Na táboře se po anglické snídani denně také sportuje…

… pod vedením zkušených jogínek v holínkách i bosky!

Všímejte si nových trendů v účesech!
Táborová plesová sezóna se blíží!
Koukejte, abyste byli/y IN!
Hin sa hukáže!

BUDEME MÍT HOSTY:

V pondělí si tu budete potleskávat s Vojtou Kudrnáčem, bubeníkem,
mimo jiné také s přímým účastníkem televizní talentové soutěže. Tehdy
to bylo v triu, teď třeba vytvoříte jinou sestavu, to záleží na vás…
S kamerami tu proběhnou a naše hemžení se pokusí natočit
dokumentarista a učitel pražské FAMU Tomáš Doruška a spolu s ním
ještě Akile Nazli Kaya (říkejte jí „Nazli“), která, ač Nečeška, vystudovala
animaci na Filmové škole ve Zlíně, pak VŠUP a nyní dokončuje FAMU.
Někdo z vás se spolu s nimi chopí dalších kamer a natáčení si zkusí.

