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Na Kocandě jsme vůbec poprvé!  
V sobotu 10. srpna skončily pro soubor prázdniny: tradiční letní sou- 
středění se letos odehraje v Želivě.  
Už v sobotu byl však program takový, jak ho znají pamětníci: došlo na křest nováčků roz- 
hovorem, na čestném místě byly – všem na odiv a ku klanění – vystaveny putovní poháry 
i Květovaný kůn, rovněž putovní, představeni byli všichni letošní asistenti. Naléhavou řečí 
nejstarších byli účastníci tábora nabádáni k činorodé nápomoci a vědomému dodržování 
všech obvyklých zásad, bez nichž se čtrnáctidenní pobyt obejít nemůže. Vycházejme si 
navzájem vstříc a buďme úsměvní a vlídní alespoň tolik, jak to dosud činí počasí! Nazdar!              

Asistenti – Želiv 2013 
Snad jsou na tomto snímku, poří- 
zeném během živého vysílání prv- 
ního Rádia DISS z verandy, úplně 
všichni – Adam, Kája, Johy, Jirka, 
Olík, Kačka, Kuba, Majda, Zizi, 
Matěj, Prašivka, Ondra, Tobiáš, 
Zdenda, Lenka, Josef a Prokop, 
který právě doběhl. Zatím se mů- 
žete z jejich tváří dočíst, že  jsou 
odhodlaní, veselí a plní elánu, 
slavnostně se zavázali, že jim vše 
vydrží až do samého konce. Ne- 
bude to snadné, táborová nálada 

totiž závisí zejména na nich.           



Za ranního rozbřesku 
Nenajdete zřejmě druhý takový dětský tábor, 
na kterém by byla budíčkem půlhodinová porce  
z tvorby Gustava Mahlera. Na Kocandě tomu  
tak je, neboť jsme v kraji, kde se narodil a kde 
nepochybně brzy a svižně vstával – jinak by toho  
totiž nemohl tolik složit, to dá rozum.      

Od půl osmé do osmi, za Mahlerova doprovodu, má každý 
půlhodinku na procitnutí, obvyklou hygienu, dobrovolně 
pak na pohybovou rozcvičku. Kdo přijde, ten si zacvičí. 
V neděli se jako první z asistentů objevil Prašivka, po něm 
Matěj. A protože, jak známo, asistentky nechodí spát se 
slepicemi, ráno si pak chutě pospí, nezbylo oběma než 
předvést valčík v mužném objetí. 

Z ochozu mauzolea na dění na Zele- 
ném náměstí shlíželi vedoucí předsta- 
vitelé a zasloužilí členové, absolventi 
a kandidáti byra, mj. dobrodruzi Zizi, 
Tobiáš a svinutý slunečník.  
Rozcvička druhá, mluvní, navazuje na 
snídani a je už pro všechny bez výjim- 
ky povinná. Pro pražské děti je pů- 
vabná i v tom, že je provozována 
v orosené trávě bosky. Je to dobré na 
plosky. 

Kdo chce domů psáti, ať už dopis, 
nebo pohlednici, ať příslušnou dopis- 
nici či obálečku vhodí do krabice 
umístěné v jídelně na barové stolici. 
Známky ke koupi budou neprodleně 
po první návštěvě místní pošty.   
    

                
 
 



Anketa! Agresivita? 
Snažili jsme se zjistit, jestli jsou na táboře 
agresívnější kluci, nebo holky. Podle nás 
jsou to holky.                            Ella a Jindra  

A vaše názory? 
Podle mě určitě holky. Rychle se naštvou. Vlasta 
Holky! Jsou citlivější. Vali 
Jasně že kluci, jsou hyperaktivní. Klára 
Holky, protože urážej. Róza 

Rozhodně kluci, protože jsou připraveni k boji. Tonda 
Nikdo, my nemáme agresívní děti. Zdena 
Určitě holky, protože jim to vždycky projde. Adam 
Určitě kluci, protože mám bráchu. Katie 
Kluci, protože to jsou kluci. Sebastian 

 

Krok do tmy 
Krok do tmy byl tento rok sice posunutý o dva dny, ale přesto se velice povedl. 
Byli jsme také upozorněni na roj meteoritů, který se každý rok vrací k Zemi 
zhruba v polovině srpna. Včera v noci jich bylo nejvíc, sami jsme jich každý 
viděli, když jsme na Krok do tmy čekali, pět až sedm. Říká se, že když vidíš 
padat hvězdu, tak si máš něco přát, ale nesmíš své přání říct nahlas, jinak se 
nesplní. Tajenka z Kroku do tmy zní: „Takže v Želivu nežel“. :-) 
Kačka a Franta 

Letošní maximum každoročního srpnového meteorického roje Perseid nastalo právě v noci 
z 12. na 13. srpna 2013, tedy z pondělí na úterý! Byli jsme při tom, neboť jsme na toto 
datum vychytrale posunuli Krok do tmy! Prý bylo vidět 70 meteorů za hodinu, my jsme jich 
pouhýma očkama zastihli nanejvýš pár.  
 

Naše (pátá) skupinka hraje zajímavou hru jménem MLUVNICE. Tady 
je malá ukázka, jak vypadají výsledky náhodně sestavených vět: 
 
Špinavá rodina se včera vzbouřila na hřišti, protože jsou šmejdi. 
Veselý blázen spal minulý rok na plese kvůli holce. 
Moudrá babizna minulý rok v srdci sýrově usnula, protože spala.  
Mokrá bota o černé hodince v hospodě těžce vyskakovala, protože byla opilá. 
Tlustý Zeman ležel odpoledne na střeše, protože je zradil. 
 

Co se děje mimo tábor 

V Moskvě prší, a prší i na soutěže atletického mistrovství světa. Mistrem nad 
mistry je jamajský sprinter Usain Bolt – opět vyhrál v běhu na 100 metrů, 
časem 9,77 sekundy (v dešti, bez blatníků) získal už svůj šestý titul mistra 
světa. Česká republika získala první medaili – bronzovou: v hodu kladivem 
skončil třetí Lukáš Melich!   

 



Třpytivá Kája,  
Smetanový 
Adam! 
Včera jsme se zúčastnili prvních 
letošních tanečních. Asistentky roz- 
zazářily sál svými róbami, ale ne- 
smíme v žádném případě opome- 
nout ani pány asistenty, kteří se 
také krásně ošatili. Jako první nás 
v místnosti oslnili Třpytivá Kája a 
Smetanový Adam! Uvítali nás velice 
ladným, ale zároveň také svižným 
foxtrotem. Mohli jste si také vši- 
mnout: „bratrů v triku“ a jejich neodpustitelných chyb!!!“ (viz foto). Zaprvé: Kuba Gryc, 
známý jako odborník na etiketu, měl povoleného motýlka!!! Zadruhé: Adam už svým žo- 

viálním výrazem naznačil, že na jeho 
postoji nebude něco v pořádku – Ada- 
mova ladnost při tanci na této fotce 
vybočuje z řady!!! Jeho silný stisk hr- 
nečku měl jediný důvod, aby mu hrne- 
ček nespadl. Příště, Adame, pouze za 
ouško!!! Zatřetí: toto je ale opravdové 
faux pas: Zdeněk nejenže neměl krava- 
tu ani motýlka – ještě navrch, aby 
tomu skandálku dal třešinku, nechal si 
na hlavě svůj elegantní klobouk!!!  
Dorka, Bára a Anička 

 
Čí róba se ti včera líbila nejvíc? 
Katie: Kája. 
Bětka: Kája. 
Ema: Kája. 
 
Který tanec tě nejvíc bavil? 
Malvi: Blues. 
Oliver H.: Blues. 
Vojta: Foxtrot. 
 
Komu z pánů asistentů to nejvíc slušelo? 
Anička: Velkému Gatsby, samozřejmě. 
Klára: Adamovi. 
Adéla N.: Tobiášovi. 

 
(K obrázku vpravo:  
že by Voskovec s Werichem?) 

 



 
 
 
 



   


