Krok do tmy
Tradiční krok do tmy letos většinu překvapil. Výsledkem
nakonec totiž bylo, oproti loňsku, že nakonec jsme se rozdělili
do skupinek. Bylo to napínavé, i když trošku mi to pokazilo to,
že ten, kdo šel přede mnou, se docela loudal a ten za mnou mi
už funěl za krkem. Nakonec jsme se „nachumlili“ kolem mě
a pomohly nás rozmotat až provázky. Díky nim jsme šťastně
našli každý svou skupinku. Na mě padla skupinka číslo 3.
Vyrazil jsem mezi prvními, a tak jsem měl do doby, než došel
poslední zbloudilec, zadek usezený trošku naplacato, z toho
čekání;)
Všiml jsem si, že malé děti občas natahovaly moldánky. Zato
velkáči byli naopak i zábavní a často měli hlášky, které nemůžu
zveřejnit, ale vtipné byly, to zas jo...
Každopádně jsem si letošní Krok do tmy náramně užil. Kiki
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Sportovní olympiáda byla nej. Byla jsem na 5 stanovištích.
Byla jsem na páce, balení spacáků, pití na čas, klouzání,
lukostřelbě a nakonec se rozdávaly dárky.
Já jsem teda žádnej nedostala, ale jsem ráda, že jsem se
zúčastnila.
BaSa

za nejlepší zpracování
události „Poslední večer“
v Dispressu č. 266/2017.

Den před odjezdem jsme měli
poslední večerní program,
což bylo vyhlašování cen.
Vyhodnoceny byly nejlepší
týmy například ve sportu. Po
malých cenách se dostalo na
zásadnější. Například kdo
vyhrál ceny z jednotlivých
týmů za recitaci a pak kdo
vyhrál v celém souboru. Absolutním vítězem se stal František Souček a jeho sestra
vyhrála ve své kategorii.
Takže počítám, že u nich
bylo hodně veselo. Potom se
vyhlašoval Nováček roku, což
byla nakonec Rozálka Košařová. A potom přišel na řadu
„Zlatoň“ a „Zlatuše“ (cena
pro nejpracovitější Dismančata, z kterých bychom si
měli vzít příklad). Zlatoně
vyhrál Prokop a Zlatuši Bětka.
Po předání cen nám asistenti řekli, že si máme dojít
na druhou večeři a potom se
převlékout do něčeho,
v čem půjdeme na diskotéku,
a pak jsme na ni šli. Diskotéka byla podle mě nekonečná. Ti, co šli spát, si
stěžovali na hlasitou hudbu,
která je rušila ve spaní. Mám
na ten večer zvláštní vzpomínky, protože všichni dostali
nějakou cenu jen já ne.
Uvidíme, kdo to zase vyhraje
příští rok a jestli i já dostanu
nějakou cenu.
VáHu

Nejvýraznější kladná vlastnost Františka Součka je to, že
je můj brácha. Protože máme ještě pořád společný pokoj,
chodíme spolu do DRDS a Skauta, hrajeme oba na hudební
nástroje a visíme hlavou dolů z hrazdy, vím přesně, co má
rád a jaký je! Nejradši ze všeho si čte, a je mu jedno co.
Dnes se to potvrdilo. Celé dopoledne studoval historickou
příručku o vesnických zabijačkách.
Další věc, kterou dělá hrozně rád, je mluvení, takže my číst
nemusíme. On nám to všechno převypráví. O všechno se
zajímá, takže točí skvělé reportáže, minulý rok vyhrál Reportéra roku! Vždycky si o sobě myslel, že neumí recitovat,
letos se ale ukázalo, že je naprostý talent, stal se absolutním
vítězem Kulturní olympiády! Od letošního roku ho už ale moc
neuvidím, protože se dostal na Gymnázium Přírodní škola.
Z toho všeho je jasné, že je moc chytrý a šikovný! Líbí se mi
na něm, že i přes všechny úspěchy zůstal takový, jaký byl,
hodný, skromný a laskavý!
JulSo
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