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Pozor! 
Mimořádné 

červené 
vydání!  
Psanec mívá rok co 
rok svá řádná vy- 
dání. Toto je vydá- 
ní neřádné, je totiž 
mimořádné. Na klíč 
ho připravila a na 
klíčence do redak- 
ce předala první, tedy červená (a „nejlepší“) skupinka, jejíž vedení mají letos na 
starosti Zdeněk, Majda a Tobiáš. Kdo do této elitní společnosti patří, to poznáte 
sami u jednotlivých článků.    

Jak se vyhnout nesčetným komářím štípancům 
Tak zaprvé, zavírejte a zhasínejte. Když odcházíte na večerní 
program, je ve vašem vlastním zájmu zkontrolovat okna, svě- 
tla a dveře. A pokud vám okno zavřít nejde, zatáhněte si zá- 
věsy. 
Zadruhé – dlouhé rukávy. Komáři a jiní ještěři z pekla se 
zdržují ve stínu a na hody odlétají při západu slunce. Po 
večeři proto noste výhradně dlouhé kalhoty a např. svetr či 
mikinu. 
A nakonec repelenty. Většina z nás má pravděpodobně za- 
balený odpuzovač klíšťat a komárů. A pokud ne, tak alespoň 
někdo z vaší chatky. Až uslyšíte podezřelý, nervy drásající 

bzukot, zaběhněte do chatky a pořádně se postříkejte (repelentem, ničím jiným!). Nebude- 
te vonět po fialkách, ale ušetří vás to několika probdělých nocí. Takže buď, a nebo!  JaOz  

Meditace nad jídlem 
Mezi jídlem v D.n.S. a zde v Želivě jsou viditelné rozdíly. Zač- 
něme třeba u výdeje. Naše obědy, snídaně a večeře tady po- 
dávají dva sympatičtí lidé, vždy s úsměvem. V D.n.S. nám 
naše jídlo podávala paní V. a její okouzlující manžel Staník, 
což opravdu mluví za vše. Když se zaměříme na samotné jídlo, 
všichni, co byli v D.n.S., mají také jasno. Ale abych nehodnotil 
D.n.S. jenom záporně, tak musím přiznat, že vdolky paní V. 
zde v Želivě jen těžko napodobí. Přesto zápas mezi Želivem a 
D.n.S. skončil poměrem 4:1.                    JoKa 



Ranní plavání se Zdenou 
I když jsme poprvé v Želivu a teprve se rozkoukáváme, 
nedělalo nám problém najít řeku Trnávku, ve které se nyní 
Zdena, Václav a několik dobrovolných Dismančat každé ráno 
otužují. Já sama jsem si tuto „ranní rozplavbu“ na vlastní kůži 
vyzkoušela a můžu jenom doporučit. Voda je sice po ránu 
studená a několik prvních temp máte pocit, že vám zmrzly 
plíce, vědci a Zdena ovšem potvrdili, že otužování je zdravé 
a dokonce i velmi zábavné. Pokud máte o tuto činnost zájem, 

buďte třeba hned zítra ráno v 6:45 připravení 
před chatkami a vyčkejte na ostatní (potichu).                 
InTi 
P. S.: Plavky jsou nutností  

Nejhezčí strom na 
táboře 
S mnoha dětmi i dospělými jsme se 
shodli na nejkrásnějším stromě v areá- 
lu. Objevil jsem ho náhodou, při cestě 
se Zdenou na plavání do říčky Trnávky. 
Tento strom měl v nedávné době asi 
velké štěstí, protože další strom hned 
vedle toho našeho nejkrásnějšího se 
zlomil a spadl. Alespoň je teď na ten 
náš lépe vidět. Myslím, že by ho měl 
každý táborník vidět v ranním světle při 
cestě na plavání, které vás navíc velmi 
osvěží. Šéf Zdeniny propagandy   MaSu 

 
 



Desatero k vodě 
Letos jsme zase po delší době v blízkosti vody. Dokonce se někteří byli již koupat (včetně 
Zdeny!), a proto je nutné poučit nezkušené plavce, jaké záludnosti na ně u vody mohou 
číhat, na co nezapomenout a co si připomenout. 
 
1. Neplavci: Nezapomeňte rukávky! 
2. Pozor: Voda je mokrá, ručník s sebou. 
3. Berte ohled na zvířata a spoluplavce a vemte si na sebe svůj koupací oděv! 
4. Repelent proti otravnému hmyzu se hodí. 
5. V případě vyčerpání bodne výživná svačinka. 
6. Osmělte se pomalu, voda je jako led! 
7. Zopakujte si pravidla první pomoci (kdo si neví rady,  
ať zajde za Janou) 
8. I u vody nezapomínáme na pozdrav a všechny vodáky 
oslovujeme sborovým „AHOJ!“ 
9. Pro vášnivé potápěče nebude na škodu, vezmou-li si 
šnorchl a podvodní foťák na nějaké ty mokré fotečky. 
10. A nakonec to nejdůležitější: Dobrou náladu a sportovního 
ducha s sebou!!!                                                       AnRy 
 

 

Zaběhla se džínska 
Hledá se moje džínová bunda. Vůbec nevím, kde může být! 
Naposled byla v jídelně 13. 8., tedy včera, v úterý, před veče- 
ří. Jakékoli informace o džínsce mi hlaste. Nálezce čeká odmě- 
na. Děkuji za pomoc při hledání!                                     SiBo 
 
(Poznámka redakce: těsně před uzávěrkou Psance byla 
džínska nalezena, a tedy i nálezce náležitě odměněn.)   



 
 

Lovci pokladů 
Včera jsme měli možnost zúčastnit se soutěže, jež nesla jméno 
„Hledání pokladu“. Všichni vyčkávali na tento hřeb večera - a pak 
to přišlo. Na začátku jsme byli rozděleni do skupin, které byly 
naprosto totožné se skupinami na Vědomostní soutěž. Poté co 
jsme si vyslechli pravidla, všichni se rozeběhli ke svým stanovištím. 
Začal jsem chápat, jak hra bude vypadat. Poznávání zvířátek, 
sportovní zábava a potrápili jsme i své šedé buňky mozkové. Na 

konci čekal obří poklad: Prokop schovaný v křoví, svítící baterkou na výsledky. Hra byla 
opravdu dlouhá, ale zábavu zde bylo možno také najít. Ano, zábavná hra, avšak se 
špatným koncem. PeUh 

 
Stýskání 
Nejdřív to začalo několika ojedinělými případy, pár slzami, ale 
pak se to přece jen rozšířilo. U nováčků to celkem chápu, já 
jsem také na svém prvním táboře brečela. Ale brečí i starší, 
což mi teda připadá divné. Vždyť je tu tolik zábavných věcí 

na práci – opaková- 
ní básniček na ran- 
ní rozcvičku, učení 
se kulturky, přemý-
šlení nad vlastivěd-
kou, aby byla ta nejlepší, plno sportů… Stýskat se 
vám sice může, ale jen trochu, bez breku, bez 
hysterických záchvatů. Vždyť se ani nenadějete, 
tábor uběhne rychle a budete zase zpátky doma.                           
AdPy 

 
 

Anketa: tentokrát na vděčné věčné téma 
Všichni se určitě těšíme na noční hru a bojovku a proto jsem 
se vydala na průzkum, abych zjistila, co děti tipují za téma. 
 
Vlasta Kaňka: Já tipuju něco od Erbena. 
Ondřej Kobrle: Já nevím, vymysli to za mě. 
Ella Ozuna: Určitě to bude nějaká strašidelná želivská 
legenda. 
Jindra Skokan: Představení o Drákulovi nebo o nějakém jiném 
upírovi. 
 
Názory jsou rozličné a jsme zvědavi, jak to dopadne. JoSl 
 
 
 
 
 



Kostel 
Na rozdíl od loňského společenského prostoru, kde se konaly 
večerní programy i svatby, letos jsou tyto služby a zábavy 
rozdělené do dvou různých prostor. Svatby se letos konají 
v kostele, stojícím mezi asfaltovým a travnatým hřištěm. 
Oproti tomu večerní programy se konají v jídelně uvnitř, jíme 
venku, i s ojedinělými vosami. 
V Kostele se svatby konají dle objednávky, které od snouben- 
ců převezme páter Prokop Noster. Registrovaná partnerství 
u nás prozatím nenajdete, jelikož je to proti přesvědčení. 

V kapli pracuje zvoník Prašivka, který vždy 
před programem rozezvučí své mocné kos- 

telní zvony, a otec Zdeněk, jenž působí jako 
duchovní guru a také jako hlavní oddávač. 
V oknech kostela můžete vidět nová přiká- 
zání, poučky, rady, rozpis mší a reproduk- 
tory, které slouží jako zdroj zvuku pro Rádio 
Diss a jako svolávací kostelní zvony. Myslím, 
že jde o zajímavé osvěžení tábora. MaSu 

„Bim bam…“  

ozve se zvonice z našeho Kostela. Nevíme, co nás čeká, ale 
přesto se seřadíme na tenisovém kurtu po skupinkách na 
vědomostní soutěž. „Tady máte mapu,“ podal nám nažloutlý 
papír Jirka K. Naše první stanoviště – Ondra: Házení míčem. 
No, naše skupinka je spíše intelektuální. Prozradím vám něco 
málo o naší strategii u Adama. Přehazovat si provaz přes 
sebe? Ne, podávejte si ho zubama! Svůj největší úspěch 
jsme slavili u Lenky. Já i Alex totiž umíme skládat jeřába na- 
zpaměť. Co bylo nejtěžší? Majdiny vlajky a Kaččina skládan- 
ka. I když je pravda, že ostatní stanoviště také úplně 
jednoduchá nebyla. Přestože se ke konci začalo stmívat 
a nejmladší člen byl Zdeninými posly zahnán do postele, poklad nalezený pod vodopádem 
náš potěšil.                                                                                                  Róza 



Od našeho morseovkového dopisovatele  
 
A  · - 
B  - · · · 
C - · - · 
D - · ·  
E · 
F · · -  · 
G - - · 
H · · · · 
CH - - - - 
I · · 
J · - - - 
K - · -            VoLa  
L · - · · 
M - - 
N - · 
O - - - 
P · - - · 
Q - - · - 
R · - · 
S · · · 
T - 
U · · -  
V · · · -  
W · - - 
X - · · - 
Y - · - - 
Z - - · · 
MORSEOVKA 
· - - · | · · · | · - | - · 
     · | - · - · || 
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