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OLYMPIJSKÝ OHEŇ VZPLÁL 
Několikadenní boje Sportovní olympiády 
Dismanova souboru jsou v plném proudu. 
Kromě tradičních disciplín se do programu 
her dostalo i několik nových a neotřelých, 
například Golf Sprint, kdy za odpáleným 
golfovým míčkem pádí dav s úkolem míček 
aportovat zpět odpalovači, přičemž běž- 
cům v jejich úprku brání tzv. škodiči z řad 
asistentů. Samotný popis hry je hrůzo- 
strašný, přesto i po tomto závodu zůstala 
marodka neobsazená…  

Vlevo visí vítězka dis- 
ciplíny Hang Time Anna, 
visela déle než který- 
koliv ze silných chlapců. 
Dole je start finále Golf 
Sprintu, vpravo mela se 
škodiči. V rohu dole 
zbrklý Ital Kobrloni při 
pinčesu. 

 
 
 



 

Lážová 
přehazovaná 
 

Je to stěží k uvěření, ale je tomu 
tak: záběr vlevo je z finálového 
zápasu v přehazované! Všimněte 
si, s jakým nasazením se lážová 
(nebo také lážo plážo) přehazka 
hraje – je ideálním odpočinkovým 
sportem, při němž dámám klo- 
boučky nepadají, čůrky potu se 
nelinou.   

Naopak bezkontaktní rugby je sportem nesmlouva-
vým, při němž se uplatní mužnost, dravost a síla. 
Proto nebyla nouze o dramatické situace. Trojku po- 

kládá Matěj, za ním běží s prázd- 
nou náručí Matyáš. Fotbalový 
turnaj na své vyvrcholení zatím 
čeká, do hutné obrany Ondry 
a Karla rozvážně proniká Vojta.    



TÁBOROVÝ PLES 

Dlouhá fronta pánů a dam před svátečně osvětlenou Kaplí věštila, že se schyluje ke 
společenské události mimořádného významu. Bylo tomu tak. Nejelegantnějším párem 
plesu byla vyhlášena dvojice Agáta – Jáchym (ona v den svých jedenáctých narozenin, 
oba na snímku dole vpravo). Taneční výkony většiny přítomných byly na velmi dobré 
úrovni, zúročila se tak usilovná práce tanečních mistrů. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROCK JE 

JE NÁŠ! 

 
 

 



Konečně došlo na pláštěnky! 
 
Holínky jsme vyzkoušeli už dřív, ale pro deštníky a pláštěnky jsme sáhli až v poslední 
třetině tábora, kdy už se i stýskavé dětičky uklidnily, neboť vědí, že v sobotu v poledne 
budou u maminek. A sobota je na dohled! 
 

 
 

Jak to bude s návratem?  
 

V pátek dojde k závěrečnému předání cen a společnému veselení, poté se ráno v sobotu 
25. srpna nasnídáme, chatky a pokoje poklidíme a nastoupíme i s kufry do autobusů tak, 
abychom dorazili k rozhlasu co nejdříve po poledni. Telefonicky předáme z cesty zprávu, 
jak jsme na tom a jak překonáváme nástrahy jízdy dálniční. Poté poprosíme silné tatínky 
a další ochotné pomocníky o rychlé vynesení zavazadel a techniky do souborového skla- 
du, abychom se všichni rychle dostali na oběd do svých domovů.  
      
 
 
 

 


