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V zahradě básníka Bohuslava Reynka 
Na pátek po poledni jsme byli syny Jiřím a Danielem 
pozváni na návštěvu do Petrkova, do míst, kde tvořil 
básník a grafik Bohuslav Reynek. Vzali jsme s sebou 
scénáře připravovaného pořadu – v kouzelné zahradě, 
v níž čas odměřují sluneční hodiny, tedy bylo o čem 
mluvit, na co se ptát. Od obou hostitelů i od šesti z jejich 
šestnácti koček se nám dostalo vlídného přijetí, stejně 
jako při předchozích návštěvách. A tak jsme nakonec 
rádi slíbili, že hotový pořad přivezeme také přímo do 

Petrkova. Do ro- 
ka a do dne.        

 
 
 
 



Vědomostní soutěž dospěla. 
Dospěla do finále! 

Tři nejúspěšnější týmy svedly svůj boj v pátek večer. Mo- 
derátor večera Jiří Švorc zařadil na samý začátek programu 
vtipné vystoupení dřepařů, kteří si pod taktovkou Zdendy 
coby předsedy poroty s chutí zaskotačili, za což jim byly 
navráceny pozapomenuté svršky a spodky.       

Samotná soutěž měla napínavý průběh, vítězný tým (vlevo, ve složení Bruno, Prokop, 
Sebastian a Jindra) nakonec od druhého v pořadí (posmutnělý, vpravo) dělila pouhá 
jedna desetina bodu! Porota měla mnoho práce nejenom s bodováním, ale také s ná- 
pravou nevědomostí soutěžících i diváků.   



Dobytí hradu Lipnice  
V sobotu 18. srpna byly všechny bojové oddíly nasmě- 
rovány k jedinému cíli, tyčícímu se vysoko nad okolím 
 

Bezprostřední úkoly byly jasné: do Lipnice po svých dorazit, 
hradní hradby prorazit a nakonec došlé diváky ani jedním 
z představení neurazit.   

 
Všechna zadání  se hra- 
vě podařilo splnit: na- 
víc reportér Vašík Po- 
drazil odrazil i ošemet- 
né otázky  redaktorky 
Olgy Štrejbarové z Čes- 
kého rozhlasu Region, 
která za námi přijela až 
z Jihlavy. 
 

Rodičové pak vydatně vypomohli při 
přesunu materiálu i živé síly zpátky do 
tábora, a tak mohl nakonec vzplanout 
sobotní táborák. V roli tzv. palivce, čili 
muže, který oheň udržuje, je tedy ohňo-
strůjcem, se osvědčil Jirka Kaprál, vý- 
uku zpěvů vedli neméně dobře mnozí 
další.     

 
 
 
 
 
 
 
 

 


