
První den s Dominem                     
Jak začal náš první den? Samozřejmě bu-díčkem. Po budíčku, jak jinak, než hygienaa snídaně, to jediné je všude stejné. Ale teďuž o něčem jiném: po snídani jsme odešli dolesa, kde jsme hráli různé hry a dozvědělijsme se i spoustu pro nás, děti z dětského do-mova nových a zajímavých věcí o vysílánív rozhlase. Odpoledne bylo ovšem daleko za-jímavější.Vyrazili jsme do Janských Lázní po lesníchcestičkách. A kam jsme se dostali? Až doRudolfova údolí, které tento název získalo pokorunním princi Rudolfovi Habsburském, pro-tože ho navštívil na počest 10. výročí bitvyu Trutnova r. 1876 a prošel si zde zdravotníprocházku spolu s generálem Latouirem.Ale tohle ještě nebylo všechno. Přišli jsme ta-ké k prameni, jež zdědil jméno po dávnémstarostovi města Janských Lázní - Exnerovi.Tento pramen však musel být znovu odchy-cen a upraven roku 1992, protože při stavběsilnice došlo k jeho poškození.Ale už dost zajímavostí, informací a dal-ších věcí na přemýšlení, je večer a všichnijdeme odpočívat.Zdenka Šranková, Veselý domorodec

Cestou - necestou                    
Na našem novinářském táboře je pozná-vání nového na denním pořádku. Tudíž jsmese hned první den vydali do nedalekýchJanských Lázní. Cestou necestou, loukou i le-sem jsme došli do města, kde jsme se dozvě-děli něco málo podrobností o vznikuExnerova pramene, známého také jakoStarostův pramen. Jmenuje se podle starostyExnera, jenž tu nechal pro RudolfaHabsburského postavit přístupové cestyk oslavě 10. výročí vítězství bitvy u Trutnova.Při stavbě cest byl objeven již zmíněný pramen,podle tehdejšího starosty nazván Exnerův.Po načerpání síly z pramenité vody jsmez informační tabule načerpali také co nejvíc po-drobností a pak už se celá naše žurnalistickádružina přesunula do centra městečkas 980 stálými obyvateli, tedy do středu JanskýchLázní. Tady jsme dostali půlhodinový rozchod.Petra Šimůnková, Veselý domorodec

Výlet do Janských Lázní
V neděli odpoledne jsme se vydali na vel-ký táborový výlet do nejbližšího města. Šlijsme po dlouhých lesních cestách neceloupůlhodinku. Na Janských Lázních se mi nej-víc líbily nádherné fasády domů, krásná kolo-náda se záhony růží. Požitek z lázeňskéhoměstečka mi sice trochu kazila místní decho-

vá kapela svými halasnými songy, ale v pří-jemné cukrárně, kam jsem se uchýlila za dob-rou zmrzlinou, to tak nebylo slyšet. Cestouzpátky jsme ještě zažili spoustu horkých chvil,když se Mikeš pokoušel orientovat podle ma-py. Vzdor jeho snaze jsme se vrátili v pořádkudomů a stihli včas i večeři.Ivona Šaldová, Veselý domorodecO Janských Lázních
Janské Lázně, jak už napovídá název, jsoulázeňské městečko. Každý, kdo v něm byl, ji-stě obdivuje krajinu, ve které leží a takéúhlednost a čistotu města. Na tom všem majízásluhu právě lázně. Léčí se zde obrna a tov jakémkoliv věku. Dnes jsou Janské Lázněpoutavým místem pro turisty i pacienty.Iva Nedomlelová, Veselý domorodecKrkonošská příroda
V některých velkých i malých městech jespousta krásných památek a budov, které stojíza to si zapamatovat. Ale zajímavé jsou nejenpamátky, ale i rostliny, stromy - zkrátka příroda.V Krkonoších je pěkná krajina a prostředí. Je toněco úplně jiného, než v Praze. Můžete se do-syta nadýchat čistého vzduchu. Krkonoše jsouvelice oblíbené a měli byste se do nich aspoňjednou podívat nejen v zimě, ale taky v létě.Třeba jen kvůli borůvkám a krásným výhledům.Zuzana Kafková, Africký mikrofon

KAŽDODENÍČEK                            
„Podporou paměti jsou deníky. Do nich si zapisujeme to, čemujsme se přiučili. Nemít tedy deník nebo mít ho v  nepořádku je ne-klamným znamením lenivého žáka.“

Citátem Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 - 25. 11. 1670)tě vítáme - aspoň prostřednictvím těchto řádků - na letním pra-covním soustředění Dětské tiskové agentury - Klubu Domino.Ne nadarmo říkali naši předkové podobným sešitůmKaždodeníčky. Některé, např. Každodeníček Františka Palackého,byly tak zajímavé, že vyšly dokonce knižně. A protože na psanídeníků si v dnešní uspěchané době většina z nás nepotrpí, zkusi-li jsme onen Každodeníček, či netradiční táborovou kroniku,chcete-li, psát společně.Autory jsou tři desítky kluků a děvčat z nejrůznějších koutů re-publiky, z toho deset z Dětského domova v Nymburce, všichni vevěku 10 - 16 let. Někteří celoročně navštěvují v pražském CentruDětské Komunikace kroužek psané či rozhlasové žurnalistiky, jinídrželi opravdový rozhlasový mikrofon v ruce poprvé. Místem spo-lečného čtrnáctidenního setkání Klubu Domino, Dětské tiskovéagentury se stala budova stálé školy v přírodě DUNCAN na sa-mém okraji Janských Lázní.Táborový program se na první pohled nelišil od mnoha jiných.Nechyběly rozcvičky, hry, soutěže, výlety… Jen jednou za tři dnyse oddíly střídaly při dopoledni psané či rozhlasové žurnalistiky.Ne, nebylo to soustředění těch, kteří touží být reportéry (i když zadeset let, co tábor Klubu Domino funguje, několik šikovných no-vinářů a novinářek vyrostlo), ale těch, kteří si své zážitky nechtě-jí nechat pouze pro sebe.A tak nás téměř každé ráno budilo sluníčko společně s písnič-kou Vstávejte. K rozcvičce si vždy dvojice malých reportérů při-pravila vlastní pořad. Jiná dvojice se tou dobou pilně chystala nahodinové živé rozhlasové vysílání prostřednictvím kabelové tele-vize v nedalekém Lánově. Tam totiž sídlí Rádio Kulíšek, jednaz regionálních redakcí Dětské tiskové agentury.

Z tábora jsme připravili poněkud netradiční kroniku - Malé (alenaše) noviny. Nejsou v ní popsány jednotlivé dny od rána do ve-čera, nikdo, kdo psal její řádky, nenaříkal, že už zas musí být kro-nikářem. Onu kroniku tvoří nejlepší zprávičky, postřehy a zamyš-lení všech táborníků. Každý den si našly děti chvilku času, abynapsaly pár postřehů (leckdy i velmi kritických). Děti brzo objevi-ly, že mají-li nápad, psát se dá téměř kdykoliv a kdekoliv - na trá-vě, v zablokovaném výtahu… Další den dopoledne se ta skupina,která měla na programu psanou žurnalistiku, proměnila v redakcičasopisu. A byla to redakce přísná. Nestačilo jí, aby zpráva obsa-hovala odpovědi na vše, co měla: CO, KDY, KDE, JAK, PROČ. Malíeditoři nekompromisně vyžadovali i zajímavé zpracovaní. Stávalose, že se občas sešly zprávičky na stejné téma. To se pak přísníredaktoři předháněli ve zdůvodňování, proč právě ta jimi vybranáby měla být zařazena. A běda těm, kteří dělali takové školáckéchyby, jako je opakování stále stejného slova! Některý den bylohezkých zpráv víc, jindy méně. Podle toho mělo rozsah denní vy-dání Malých (ale našich) novin. Nejzajímavější zprávičky jsmezveřejnili na internetových stránkách: www.radiodomino.cz. Tamse panečku hned ukázalo, kdo vymyslel lákavý titulek a získal prosvůj příspěvek čtenáře (mezi těmi prvními byli, pochopitelně, ro-diče a sourozenci). Internetové zpravodajství jsme ozdobili takézvukově, protože, přece jenom, hlavní doménou Klubu Dominovždycky bylo rádio. A tak si ještě teď můžete poslechnout bouřkunad naším táborem nebo třeba táborovou hymnu.Z těch nejlepších zpráv jsme připravili aspoň malé nahlédnutído naší kroniky. Více na internetu: www.dta.zde.cz. Máte chuť se k nám přidat? Budete vítáni. Sídlíme v Praze, jen párminut od stanice metra Kačerov. V průběhu školního roku se zdeschází kroužek psané i rozhlasové žurnalistiky.
Dětská tisková agentura, Rádio DominoNa Nivách 314, 141 00 Praha 4Telefon: 241484321, 241484545www.dta.zde.cz, e-mail: dta@cmail.cz

Neděle 28. července 2002

Malé (ale naše) noviny
Janské Lázně 27. 7. - 10. 8. 2002



Od kuli-kuli k člověkuNejhezčím nedělním zážitkem pro mne bylahra s názvem "kuli-kuli". Museli jsme se vypraco-vávat od neandrtálce přes kvočnu, kočku,psa, opici až po člověka. Probojoval-li se někdok nejvyššímu postupu, zazářil v něm alespoňmalý pocit nadšení. Vždyť koho by nepotěšilamyšlenka vydávat se oficiálně za člověka. Všemělo však ještě háček, ale dost podstatný.Museli jsme s nějakým svým kolegou rozhodo-vat o postupu na další úroveň "zvěrstva" - stří-háním, neboli "kámen - nůžky - papír".Neúspěch, v mnohdy urputných bojích, zname-nal pokles na nižší stupeň. Všichni jsme se vzá-jemně míjeli a hledali toho správného. Pomoc senaskýtala i ve skřecích daného zvířete. Někdyhledání vhodného partnera trvalo nekonečnědlouho. Na konci jen pár lidiček (bohužel jinéhodruhu) marně skřehotalo a zmateně pobíhalosem a tam. Celá hra skončila "válečnou pora-dou", kdy nám vedoucí řekli, že jsme beznaděj-né případy. Tak s tím už nic nenaděláme…Eva Večerníková, Africký mikrofon
Pozor na bomby!Turisté, kteří si chtěli v neděli 28. červencevychutnat klidnou procházku v lesíku poblíž bu-dovy DUNCANU, měli smůlu. Na malém pláckupři kraji lesa, hned vedle hrozivé propasti, seusídlila skupinka podivných výletníků. Po chvílizmatků, jež nastal po jejich příchodu, všichniusedli či spíše ulehli na zem, kam je poslal říznývýkřik "BOMBA!". Ano, šlo o náš tábor DTA(Dětské tiskové agentury). A povel "bomba" bylprávě tím, co nás přibilo k matičce zemi. Vydaliho dva z našich vedoucích (Michal a Petr), kteříse zjevně skvěle bavili. Když jsme se sesbíralia obrali ze sebe většinu listí a jehličí, následova-la "duchaplná" hra kuli-kuli (o ní více další zpra-vodajové). Případný zvýšený počet planých po-plachů na policii, záchranné službě a psychiatriimůže tedy mít svůj původ právě v naší hře.Šárka Lavičková, Zpravodajská Agentura Svět
Beznadějné případyDnes jsme hráli oblíbenou táborovou hru ku-li-kuli. Každý hráč začínal hru na nejnižší fázi va-jíčka. Všude se ozývalo: "kuli-kuli-kuli-kuli-kuli!"Vždy dvě vajíčka si dala kámen - nůžky - papíra kdo vyhrál, postoupil na vyšší úroveň. Kdo mělsmůlu a prohrál, vrátil se na úroveň nižší. Po ku-li-kuli následovalo píp-píp - forma kuřete a potéslepice, kočka, pes, opice a člověk jako nejvyššístupeň této hry. A kdo šel kolem, asi si pomyslel,že jsme založili zoologickou zahradu: kuli-kuli,píp-píp, kok-kok, mňau-mňau, haf-haf, opi-opi seopravdu ozývalo ze všech stran. Nakonec ty zby-lé označil Mikeš jako beznadějné případy. Sakra!Helena Konopiská, Veselý domorodec
Příliš složitý úkolNaši milí vedoucí pro nás vymysleli složitýúkol. Řekli, že si musí u Slávka a Táni šplhnouta že až je potkáme, musíme spustit: "AhojSlávku, to máme dnes hezký den, že?" Kdyžjsme odpoledne potkali osamělou Táňu, mrkli nanás vedoucí spiklenecky, že teď je ta pravá chví-le. Všichni sborem jsme spustili: "Ahoj Slávku, tomáme dnes hezký den, že?"Vlasta Radová, Africký mikrofon

Podivný uzel slovCo se dneska dělo? Každé družstvo se roze-šlo po svých. Někdo měl dopoledne teorii žurna-listiky, někdo vysílání v rádiu a my jsme měli volno.No, volno, hráli jsme hry, učili se morseovku,odešli jsme se nasvačit a teď si píšeme zprávy.Jo! Ta svačina. Byla naprosto úžasná! Na jídel-níčku byl jogurt, nic nového. Jenže byl vyrobenýpodomácku. A jak to vypadá? Skvěle! Čerstvéborůvky se koupaly v našlehané misce smetany.Prostě a jasně - kuchař ví, co máme rádi. Odpoledne jsme hráli v lese hry. Napříkladměstečko Palermo. A o čem to je? O mafiánech,

kteří vraždí, o komisaři Katánym a jeho psovi,kteří se snaží zničit mafiány a o nevinných ves-ničanech. Všichni se sesednou do kroužku a vy-pravěč začne vyprávět hru, kterou všichni snad-no pochopí. A chvíli před tím, než jsem začalapsát, jsme dohráli hru Kjú, kjú watana hú, což jeněco podobného jako schovávaná, akorát se vy-pikává tím podivným uzlem slov. Tak! To bylosnad všechno co jsme dělali v tomhle krásnémsluncem prozářeném dnu.Zdenka Šranková (Beruška) – Veselý domorodec
PublicistikaPo snídani mělo družstvo ZAS publicistiku.Usadili jsme se na kovových židlích u stolků naterase druhého objektu Duncanu. Nejdřív všich-ni vyslechli podrobný popis, co to vlastně ta pub-licistika je. Pak přišlo na řadu hlasové cvičení. Ří-kaly se různé jazykolamy jako např. drbu vrbu.Až bylo všechno procvičeno, tak jsme museli se-psat nějakou reportáž o tom, co by se spíš hodi-lo do televize. Zkrátka museli jsme všechno do-podrobna popsat. Ti, kdo to měli se pochlubiliTáně. Všichni to měli skvělé.Jan Greš, Zpravodajská Agentura Svět
Opravdu vydařený denDnes se den opravdu pěkně vydařil, nád-herně svítilo sluníčko a skoro žádné mraky,takže vypadá, že pršet nebude. Naše druž-stvo mělo s Radkou žurnalistiku. Radka námsice dala tři úkoly, ale mě zaujal ten poslední.Měli jsme napsat něco o stromech, např. co simyslí nebo popsat jak vypadají. Doufám, žese mi to aspoň trochu podařilo.Marie Radová (Marušáček), Africký mikrofon
Odpoledne v PalermuPoté, co jsme vybrali "ideální místo" (nad na-šimi hlavami létaly vosy a kus za námi měly hníz-do) a po dlouhém ujednávání pořádku (někteříz nás se nechápavě dívali na ostatní a stále simísto do kruhu sedali do šišky) jsme začali hrouMěstečko Palermo, do kterého jsme se tak zapá-lili, že jsme ho nakonec hráli 3 x. Potom, co jsmev Palermu "zabili" pár desítek nevinných občanů,zahráli jsme si hru nazvanou Čísla. Naším úko-lem při ní bylo nasbírat všechna čísla roztrouše-ná po okolí. Nikdo však nesměl sebrat to poslední.Lucka Hornofová, Africký mikrofon
Píšeme scénář!Družstvo Zpravodajské Agentury Svět se dnesvěnovalo rozhlasové tvorbě. Od Táni a Tomášejsme se dozvěděli základní pravidla pro práci smikrofonem. Řekli nám, že není důležitá jen tech-nická stránka věci, ale především obsah a kvalitaprojevu redaktora. Úkolem jednotlivých členů od-dílu pak bylo napsat krátký publicistický pořad najakékoliv téma. Výsledkem byly scénáře na tří ažčtyř minutové pořady jako například o minigolfu,kankánu, fotbale, aerobiku a o lese. Radek Brož, Zpravodajská Agentura SvětProč mne všichni zapikaliDnes jsme hráli hru kjú-kjú watana hú. A mněhned napoprvé nevyšla taktika, že se schovám zadubem a vyběhnu na pikolu. "Kouzelník" Martinmě chytil a já musel pikat. Kdyby to, ale já i přesvšechny seznamovací hry z prvního dne neznaljména. Tak se na mě valili ti, co jsem měl zapikata já jenom civěl a nemohl je zapikat. Tak jsem bylzapikanej asi 15 krát, než vedoucí hru konečněpřerušil slovy: "Nechte toho, nemá to cenu!"Ladislav Roll, Veselý domorodec
Čím tu krmí naše bříškaNa letošním táboře nám zatím vaří samédobroty. První den nám k večeři uvařili rizoto.Druhý den pokračovali ráno rohlíkem s výbornoupomazánkou (k svačině jsme ochutnali smetanus borůvkami), k obědu nám připravili zvláštní ne-známou polévku a velmi dobrý segedínský gu-láš. Večeře nás teprve čeká, ale všichni už ví, žebudou špagety s kečupem. Do budoucna neví-me, čím se budou krmit naše hladová bříškaa tak aspoň doufám, že nám to bude i dál chutnat.Vlasta Radová, Africký mikrofon

Čím se dá pokazit denDnešní den byl se mnou otrava. To proto žejsem zlobil Danu. Chtěl bych se ti omluvit, Dano, žejsem zlobil. Promiň. Jinak mě docela bavilo hrátpřívod elektřiny a pak bych se chtěl omluvitMikešovi, že jsme se s Milošem v jídelně poprali.Promiň. Líbilo se mi jak jsme hráli na opičího krále.Luděk Houra, Zpravodajská Agentura Svět
Střeží nás elfové!Dnes jsme byli s naším oddílem v lese, aby-chom se tam naučili Morseovu abecedu. Musímříct, že to byla docela sranda, i když každý možnánemusí vidět zábavu v učení právě této abecedy.Nejdříve nám byly nadiktovány všechny tečkya čárky a pak jsme dostali za úkol naučit se je.Výhodu měl ten, kdo už to ovládal. Pak tam byli ta-koví, kteří uměli Morseovku tak napůl a nakonecti, kdo ji neuměli vůbec. Ze začátku naprosto za-zářil Láďa. Odmítal se cokoli učit. Pochvíli vyšlonajevo, že příliš neumí ani tu obyčejnou. Po del-ším zlobení byl poslán ke stromu a když ani to ne-pomohlo, přišly na řadu dřepy. Nakonec si zapa-matoval alespoň čtyři písmenka a to: SPAT (spát).Když se zdálo, že všichni Morseovku docela ovlá-dají, dostali jsme za úkol rozluštit jednu větu.Celou dobu jsem byla zvědavá, co z toho vyjde.Byla to věta Tyto huste lesy louky jsou strezenyvznesenymi elfy. Když jsem si to přečetla, vnesloto do mě zvláštní pocit. Zdálo se mi, že do toho le-sa vůbec nepatřím, že jsem z jiného světa a že tenles je elfů. Že tam doopravdy žijí.Iva Nedomlelová, Veselý domorodec
Elfové jsou příjemníO náš dopolední pondělní program bylo jakoobvykle postaráno s velkým úsilím."Polochromý" vedoucí Petr si pro nás připravilvýuku morseovky, a tak jsme se tedy usadili v le-se a začali vstřebávat nové informace. Do tétochvíle jsme však netušili, že les, ve kterém jsmese nacházeli, je střežen elfy. Elfové se zde prývyskytují již odnepaměti. Elfové jsou našimipředky, ale přesto k nám nechovají důvěru.Pozorují nás již od příjezdu, ale kontakt s náminavázali až dnes dopoledne. Jsou to příjemnébytosti, prozradily nám mnohá skrytá tajemstvípřírody a poučily nás o svých zákonech.Petra Šimůnková, Veselý domorodecMluvilo se o správném mluveníRáno jsem se probudila, šla jsem na snídani.Po ní byl nástup a tam se řeklo co se bude díttento den. Náš oddíl se věnoval rádiu. Celé do-poledne se mluvilo o správném mluvení a zkou-šeli jsme si jazykolamy (Strč prst skrz krk). Posvačině jsme v tom pokračovali. Když jsme šli naoběd, to byla mňamka! Odpolední klid skončila my jsme šli navštívit sousední tábor, kde jsmedávali anketní otázky. To byla hrůza! Ty byly takstručný, že jsme to museli rychle skončit. Docelaměli pestrou činnost, až na to, že ze sebe dělalimoc velký frajery a když měli předstoupit předmikrofon, tak zdrhali. Po natáčení byly hry - pan-tomima a poznávání pohádky, kterou jsme před-váděli. Docela dobrý. Po večeři jsme všichni hrá-li míčové hry. A pak už jen koupání a unaveníjsme si šli lehnout do pelíšků. Dobrou noc.Hana Henyšová, Zpravodajská Agentura Svět
Z hor do horKdyž jsme se vydali na tento tábor, ani měmoc nepřekvapily zdejší hory. Pro člověka, kterýv nich vyrůstá od malička to není nic neobvyklé-ho. Je zvyklý na ty své. Líbí se mu, ale nijakzvlášť o tom nepřemýšlí. Slyší kolem obdiv ostat-ních. Až dnes je můj názor zcela jiný. Po velmikrátké době se pohled mění. Kdo by nechtěl vidětpřímo z okna velké množství stromů nejrůzněj-ších druhů? Jejich vůně na vás dýchá.Nejkrásnější tady bývá ráno, kdy slunce teprvezlatí špičky. Jako když natahuje mohutný koberectkaný se svých paprsků. Jakmile zavane větřík,začnou všichni dohromady tančit. To celé ohrani-čují z povzdálí další lesy. Na závěr se podívám namodré nebe, po kterém proplouvají mráčky.Eva Večerníková, Africký mikrofon
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Nejlepší byla elekrika!Mě se líbilo to, jak jsme dnes hráli "elektriku".To je hra, kdy se mačkají ruce a mezi námi jakoprochází elektrický proud. Dana seděla upro-střed a my k ní byli obráceni zády. Pak Danazmačkla obě dvě řady. To byla prostě bomba!Moc se mi to líbilo. Ale to byla jen zkouška. A pakjsme ještě hráli honičku: skákali jsme po jednénoze, nebo jako žabičky, kačenky a taky po čty-řech. To je prostě vše. Byla to legrace, superbomba. Prásk!Jarmila Krpejšová, Zpravodajská Agentura Svět
Obři v HostinnémDnešní - pondělní - odpoledne pro mne pro-běhlo poněkud atypicky: to proto, že jsem se ne-zúčastnila programu svého (ani cizího) oddílu.Jela jsem totiž se svým praktikantem Radkem,hlavním vedoucím Slávkem, jeho zástupkyníTáňou a rozhlasovým technikem Tomášem domalebného městečka Hostinné. Zde jsme pod-nikli zajímavé natáčení v Galerii antických soch.Sympatická paní Magda Čtvrtníková - ředitelkagalerie - nám podala mnoho informací, nejeno sochách, ale i o místní pověsti týkající se dvouobrů, kteří zdobí zdejší nedávno opravenou rad-nici. Na téhle budově mě také zaujaly krásné ho-diny, a to zejména tím, že jsme skrz prosklenou,vodorovnou elipsu mohli pozorovat, jak pracujetěžké závaží stroje. Celý výlet se mi velice líbil.Šárka Lavičková, Zpravodajská Agentura Svět 
Hra na číslaJako (zatím) nejlepší část dne byla hra Načísla a Kjú- kjú- watana hú - kouzelník. Užili jsmesi u toho nejen spoustu legrace a bolení zad činohou, ale i malé oděrky od potvor větviček.Hra Na čísla spočívá v tom, že se po lese rov-noměrně přišpendlí asi dvě destíky čísel. Každýhráč si musí to číslo, které právě objevil, zapa-matovat a doběhnout zpátky ke stanovišti, kde sičíslo zapíše na svůj vlastní papír. Vyhrává ten, který bude mít zapsaná v nej-lepším čase všechna čísla. Kjú-kjú watana húkouzelník je vlastně hra na schovávanou. Alemísto pikoly je tu "kouzelník". Pravidla jsou všakjinak naprosto stejná. Ovšem nemůžu s největšíjistotou potvrdit, že to je to nejzajímavější z dneš-ka. Ještě nás leccos čeká…Pavla Valjentová, Africký mikrofon

Teorie i zábava!Teorie žurnalistiky - slova, která sama napo-vídají, o čem se bude psát. Jak proběhlo našeprvní "vyučování" s Radkou? Úžasně! Byla to zá-bava už od začátku. Měli jsme asi hodinu nanapsání zprávy, příběhu či úvahy s hlavním té-matem - les. Samozřejmě jsem si našla krásnémísto, lehla jsem si do měkoučké trávy a začalapsát o svých pocitech. Po hodině přemýšlenía psaní jsme dostali nelehký úkol. Tím bylooznámkování zpráv psaných námi, dětmi z tábo-ra (každý den píše každý z nás jednu). Nejlepšízprávy se mohou těšit na zveřejnění na interne-tových stránkách www.dta.zde.cz, ale vybrat je,to je složité i pro zkušeného novináře, natož pronás, začátečníky. A co odpoledne? Hry, jako vždy,pokaždé něčím jiné, ale vždy trochu podobné.Zdenka Šranková, Veselý domorodecRanní osvěženíDnes ráno se našemu táboru stala příhoda,která začala vlastně už včera. Ten den jsme jakovždy vstávali v sedm hodin ráno, abychom v půlosmé byli připraveni na snídani ve vedlejší bu-dově. Tam je také jeden tábor. Když jsme přišli kedveřím, ti první z nás zjistili, že jsou zamčené.Tak někoho napadlo našim sousedům zazpívatpod okny Vstávejte, vstávejte. Ujalo se to a zachvíli nám kdosi přišel otevřít dveře. V klidu jsmese nasnídali a celý den proběhl v pořádku. To aleještě nikdo z nás netušil, že tohle všechno budemít pokračování. Druhý den ráno šel náš táborspokojeně snídat, ale to překvapení, které nám

připravili naši milí sousedé nikdo nečekal. Dveřebyly otevřené, takže by nebyl problém dostat sedovnitř. Jediný háček spočíval v tom, že ten, kdochtěl dojít ke dveřím, zažil nečekanou spršku.Nebyla však z mraků, jak by někdo očekával.Byla z hořejšího okna a hned se ukázalo, že jimají na svědomí naši milí táborníci. Vylévali nanás totiž kyblíky s vodou. Většina obyvatel naše-ho tábora došla na snídani dost mokrá. Nejhoršíbylo, že když jsme se vraceli zpátky, test suchostina nás byl zkoušen znovu. Ale my se nedáme!Iva Nedomlelová, Veselý domorodecSprcha před snídaníDnes ráno, když jsme šli na snídani, tak jsmevzbudili druhý tábor. Zlili nás z oken a tak jsmebyli mokrý, samozřejmě i já. Když jsme se vra-celi, vše se znovu opakovalo.Kuba Karásek, Veselý domorodec
Lámání jazykůHned ráno, jak jsme se vzbudili, tak jako kaž-dý den, byla snídaně. A pak už hned následova-lo rozhlasové vysílání. Vlastně to nebylo až takvysílání. Tomáš nás, tedy naše družstvo Africkýmikrofon, učil různé jazykolamy a slovní spojenína procvičení mluvidel. Tady jsou některá z nich,můžete si je zkusit taky: Na silnici cizí synci, čísičočky lačná kočka, ó zvoň, ó zvoň opono, melu,melu mouku. Nejzajímavější na tom asi bylo, žejsme si potrápili hlavy s dvouminutovými zpráva-mi, které nebyly vhodné na čtení v rozhlase. Myjsme to měli upravit tak, aby se to přečíst dalo.Marie Radová, Africký mikrofonKonkurzV úterý večer se uskutečnil konkurz na mo-derátora nového pořadu Rádia Domino,Zápisníku táborových zpravodajů. Konkurz vy-hlásil Tomáš s Táňou a stali se tak zároveň i po-rotci. Před přenosovým vozem se sešli Honza,David, Zuzka, Radek a také Láďa. Pro všechnybyl připraven krátký text, který měli co nejlépepřečíst. Ke svému výkonu před porotou námLáďa řekl: "Četl jsme bez větších chyb. Ani jsemnekoktal. Hlasování bylo tajné a proto ještě ne-vím, jak jsem dopadl."Radek Brož, Zpravodajská Agentura SvětO borůvky nepřijdemeKdyž jsme přijeli na tenhle tábor, všichni jsmebyli smutní, že si nemůžeme trhat sami lesní plo-dy. Ale ukázalo se, že o borůvky z krkonošskýchlesů nepřijdeme. Hned druhý den tábora nám kesnídani kuchaři upekli borůvkový koláč, včerau svačiny jsme si mlaskali na smetaně s borův-kami a prý se máme těšit na příští týden, kdy námmají připravit velkou dobrotu a to kynuté borůvko-vé knedlíky. Když jsme se toto dozvěděli přestalijsme se stěžovat, protože někdo jiný za nás na-sbírá borůvky a my si na nich pochutnáme. Taknás ten zákaz trhat lesní plody ani tolik nemrzí.Vlasta Radová, Africký mikrofonHUGOJak jsem zjistila, už u nás byl Hugo. Nevím,kolik bylo hodin, ale tuším, že bylo hodně brzy rá-no. Potřebovala jsem na záchod a praštil mnesprej na klíšťata a komáry. Tak jsem se zvedlaa rozhlížela jsem se, kdo je na našem pokoji. Aleviděla jsem jen vysokou osobu, vím, že to bylkluk, buď Petr nebo Michal. Tu osobu jsem sle-dovala celou dobu, co u nás byla. Viděla jsemkam co dává. Probudila jsem Hanku, a řekla, žeu nás byl Hugo. Tak jsme s Hankou byly do ránavzhůru. Svítila jsem baterkou z okna ven, Hankase přidala. Také jsme koukaly na hvězdy, bylo tokrásné. Bylo skoro ráno a já jsem usnula. Hankamě chtěla vzbudit, jenže já spala jak zabitá.Beáta Farkašová, Zpravodajská Agentura SvětSkřítek Hugo zasahujeSkřítek Hugo znovu zasáhl. Jeho domovemje tábor Domino. Prý každý rok chodí tajně dopokojů dětí a dává jim tam různé hračky. Jenžetentokrát se to skřítkovi moc nepovedlo a pěkněse prozradil při procházce po našem pokojíku.Začalo to takhle: Najednou jsem ucítila něco stu-

deného na ruce. Vzbudila jsem se, promnula očia co nevidím: na mé ruce leží tenisová pálka.Dívám se na ni vyděšeně a přemýšlím, jak setam jen mohla dostat. Napadlo mě rozhlédnoutse po pokoji a pomalu ale jistě rozeznávám ob-rys postavy. Je to Petr, hned mě napadne, a takpoložím pálku vedle postele a lehnu si. Ta tajem-ná osoba chvíli čeká, a pak odejde, ale trochukulhá, je to Petr, vím to jistě.Ráno zjistím, že holky mají taky něco na po-steli: pálku a míček. Na stole nacházíme vzkaz:BYL JSEM TU! HUGO. A společně dumámenad tím, co se to děje. Různé věcičky měly v po-koji i ostatní děti. To si tedy vedoucí pěkně zařá-dili. Ráno dělají, jako že nic… To by mě tedyopravdu zajímalo, co si na nás ti vedoucí ještěvymyslí, času na to mají dost…Zuzana Kafková, Africký mikrofonV Duncanu straší!V noci se mi přihodilo něco strašného. Někdomi dal láhev s pitím do postele, jenomže tohle jánevěděla. Nejdřív jsem si pomyslela, že to je Beaa že se něčeho bojí, tak jsem se tedy jen překu-tálela na druhý bok, ale najednou to začalo: zamnou se ozvalo nějaké mlask, mlask. Hroznějsem se lekla a rychle jsem probudila Beátu.Hned mi řekla, že tu byl Hugo, nic jsme si z tohonedělaly a byly jsme vzhůru až do čtyř hodin dorána a pak jsme teprve usnuly. Moje ranní vstá-vání bylo hrozné, když jsme vstávala, tak se mivůbec, ale vůbec nechtělo. Hana Henyšová, Zpravodajská Agentura Svět

Krakonoš a bludičkyV úterý večer proběhlo natáčení fiktivní repor-táže z prostředí krkonošských lesů. Autorema hlavním aktérem "noční" procházky lesem bylRadek a jeho skvělými spolupracovníky Táňaa Tomáš. Okolo deváté hodiny večerní vyšla tatotrojice z tábora do hloubi divočiny. Rozhlasovýmprůvodcem byl Radek, bludičky a víly ztvárnilaTáňa a Krakonoše představoval Tomáš, který takécelou tříminutovou reportáž sestříhal a dozvučil.Radek Brož, Zpravodajská Agentura SvětSkřítek má vždycky pravduSkřítek Hugo má prý vždycky pravdu, to jsme siověřili. Včera jsme od něj dostali zprávu, že dnes pů-jdeme na Černou horu a tak se taky stalo. V půl de-sáté ráno jsme vyrazili. Cesta byla krátká, přesJanské Lázně a nad nimi už byla lanovka nahoru.Michal se obětoval a vystál nám frontu na lístky. Kdyžjsme přišli na řadu a popošli do "odjížděcího" sálu,bylo to docela strašidelné, všude se točila kolečkaa lana. Nastoupili jsme do čtyřmístného vozíku a jelisměrem nahoru. Cestou jsme si říkali, jak je zvláštní,že na ubohém tenkém laně závisí naše budoucnost.To jsme netušili, že nás ještě jedna příhoda s lanemčeká. Lanovka jela přesně dvanáct minut. Na Černéhoře jsme navštívili rozhlasový a televizní vysílač,Modré kameny, vykládku a ten nejdražší bufet v oko-lí. Cesta zpět byla vyčerpávající a tak jsme všichni ponávratu s chutí lehli a odpočívali. Zuzka Kafková, Africký MikrofonPohled praktikanta paprikantaJako dítě jezdím na tábor DTA již pátým rokem,ale musím říci, že z pohledu praktikanta je to něcodocela jiného. Dnes jsme s mými staršími kolegypřipravovali hru spočívající na prostém lítání po le-se, ale i trocha intelektu si našla své místo.Jakožto praktikant, jinak zvaný dětmi "paprikant"jsem běhajíc po lese lepila písmenka na stromy.Má nešikovnost neznala mezí. Přehlédla jsem ko-řen krásného stromu, špatně našlápla a zvrtla sikotník. Naštěstí náš tým vedoucích je opravdu pr-votřídní, jelikož Mikeš - záchranář mě odnesl, ja-kožto raněného k Jítě - zdravotnici. Tam mi bylaposkytnuta první a doufám, že ne poslední pomoc.Pozorovala jsem tedy celou odpolední show z po-vzdálí a řeknu vám, že není nic příjemného nemo-ci vstát, chodit a vůbec nebýt schopen normálníchúkonů, které jsou jinak samozřejmé.Petra Šimůnková, Veselý domorodec
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Jako v HimalájíchDnes jsme se vydali na Černou horu. Byl tovelmi zajímavý, veselý a možná až komický celo-denní výlet. Pěšky jsme došli za dvacet minut doJanských Lázní, kde jsme nasedli na lanovku a je-li vzhůru na Černou horu a její vysílač. To není jentak být pozván na vysílač, tam se běžný smrtelníknedostane. Ale vzhledem k tomu, že jsme RádioDomino a domluvili jsme se na návštěvě dopředu,absolvovali jsme exkurzi uvnitř vysílače, který jev provozu již od roku 1978. Byli jsme v oblasti, kdenení příliš zdrávo pobývat dlouho - to proto, že vy-sílač produkuje elektromagnetické vlnění škodlivélidskému zdraví. Po prohlídce vysílače jsme seodhodlali k návratu. Mikešova "zkratka" byla pro-dloužena mnohými přestávkami, tudíž jsme do tá-bora došli v pět a utahání jako po třídenním po-chodu v Himalájemi.Petra Šimůnková, Veselý domorodecDen s překvapenímStředa byla velmi náročná. Udělali jsme si ce-lodenní výlet na Černou horu. Čekala nás jízdalanovkou, která trvala dvanáct minut, prohlídkavysílače a cesta zpět s vyhlídkou z Modrých ka-menů. Ta se mi líbila nejvíc. Tyto kameny ležízasazeny do krásné přírody. Všude kolem vládloticho. Pokud někdo zdolal maličký výšlap, spatřilnádherný kraj a dohlédl až k našemu táboru.Sem tam obydlené části, jinak všude voňavé le-sy. Oko mělo velký rozhled. Uvidělo až tam, kdekrajina splývá s nebem. Slunce také naštěstí sví-tilo, takže vše ještě zkrásnělo. Člověk by se dívalcelé hodiny, jenže dole na zemi se tvořil zástupnedočkavců, kteří netrpělivě přešlapovali a kaž-dého zajímalo, co uvidí. Rozloučit se s námi při-letěl opravdový skvost. Kdo? Nádherný otakárekfenyklový. Poletoval velmi lehce, až mu to člověkzáviděl a div nespadl. Někdy usedl tak blízko, žemáte najednou touhu pohladit ho. Už bystevztáhli ruku, avšak on znovu ulétl. I když jsmepotom opět rychle šli směrem k táboru, v mýchmyšlenkách krouží nad hlavou pořád.Eva Večerníková, Africký mikrofonCo je uvnitř vysílače?Dnes, poslední srpnový den, jsme šli na Čer-nou horu. Tam jsme narazili na obrovský vysílač,který měřil neuvěřitelných 76,5 metrů. Vysílač setvarem podobal Ještědu. Po prohlídce jsme sva-čili, tedy vlastně obědvali. Moc se mi tenhle celo-denní výlet líbil. I když jsem sám sebe překvapil,že mi na lanovce nebylo špatně. Při návratuz Černé hory jsme se zastavili u velké skály,z které byl hrozně hezký výhled na okolí.Luděk Houra, Zpravodajská Agentura SvětStávkující výtahŠli jsme na exkurzi k vysílači na Černé hoře.Výstup a to ostatní šlo dobře, až když jsme vlezlido výtahu, nastal problém. Nejenže nás chtěli dokabiny naložit 18, což je víc, než je povoleno, alenevadilo jim ani to, že jsme dohromady vážili vícnež jednu povolenou tunu. Sice nás varovala roz-svícená kontrolka "přetížení", ale nikdo si jí přílišnevšímal. Náš průvodce zkušeně prohlásil, že semaximálně napnou lana… Někteří dostali strach,že se ani nedáme do pohybu, nicméně po chvílise výtah rozjel. Tedy rozjel - pomalu se škrábalnahoru, i slimák lezoucí po stěně by ho předběhl.Konečně se výtah doškrábal do prvního patra.Když zastavoval ve druhém, tak začal stávkovat.Zastavil se asi dvacet cm pod úrovní druhéhopatra a dál už nechtěl. O pár chvil později začalnad našimi hlavami funět větrák. Motor se pře-hřál! Kdyby to, ale vysílačka našeho průvodce setaky rozhodla stávkovat. Jako kdyby se ty dvastroje domluvily. Ještě, že fungoval telefon v kabi-ně. Náš průvodce zavolal posily, které nás z téšlamastiky dostaly. Ale bez telefonu bychom tambyli nejspíš doteď a já bych vám asi nemohl o na-ší dobrodružné cestě podat zprávu…Ladislav Roll, Veselý domorodecAch jo…Dnešní ráno bylo hrůzostrašné. Vůbec, alevůbec se mi nechtělo vstávat, ale nakonec jsem

vstala. Ach jo, řekla jsem si, když jsem pomysle-la na rozcvičku. Ale nakonec jsme se skvěle pro-táhla a potom mě čekala ta nejhorší cesta naČernou horu. Lanovka byla bezva, měli jsmekrásný výhled na krajinu. Prostě super nádhera.Na vrcholu Černé hory jsme našli rozhlasovýa televizní vysílač. Rozdělili jsme se do dvouskupin. Po exkurzi a obědě jsme se vraceli přesModré kameny. Tam jsme se dozvěděli z infor-mační tabule něco o Krkonošském národnímparku. Třeba tohle: když Krkonoše začaly vznikatuž před zhruba 570 miliony let, jejich současnýtvar významně ovlivnilo několik dob ledových večtvrtohorách. Hana Henyšová, Zpravodajská Agentura SvětFackovanáV čase, který nám zbyl při výletě na Černou ho-ru, jsme si zahráli hru zvanou fackovaná. Všichnijsme si stoupli do kroužku a jeden člověk chodil uv-nitř kolem dokola. Držel si přitom jednu ruku na tvá-ři, zároveň měl druhou pod ní tak, aby se hřbetemdotýkala loktu té první. Jednotlivci z kroužku měliza úkol plácnout ho do spodní ruky, aby si dal fac-ku a přitom je neviděl. Oběť měla uhodnout, kdo jiplácnul. Když uhodla, přišlo střídání. Největší zábava spočívala v tom, že se větši-nou nepřišlo na původce plácnutí. Jo, to si pakněkdo pochodil delší dobu. Myslím, že nejdéletam byl náš kulhající vedoucí Petr. Naskytla senám tak jedinečná příležitost bouchnout si do nějbeztrestně. Když se pak otočil a hledal viníka,všichni se provinile křenili, aby nebylo možné ro-zeznat toho pravého.Iva Nedomlelová, Veselý domorodec

Náladu nám nic nezkazí!Včera večer se k nám nečekaně přihnala ob-rovská bouřka. Velkou radost z ní neměl asi ni-kdo. Nejen proto, že se jí menší děti bály a ne-mohly usnout, ale i proto, že ráno, když jsme sevzbudili, zjistili jsme, že venku zanechala násled-ky. A to velkou mlhu skrz kterou jsme neviděli anina krok, přeplněné kaluže, úplně mokrý lesa hned po ránu špatnou náladu mnoha táborní-ků. Aby nám ji naši milí vedoucí zvedli, vymysle-li pro nás hezký odpolední program a to velmioblíbenou hru - vlajkovanou. Vlasta Radová, Africký mikrofonLetecký denMožná, že podle názvu nám budete tenhleden závidět, ale ti, kteří někdy byli na táboře jistěmoc dobře vědí, že se nejedná o nic záviděníhod-ného ani příjemného. On takový letecký den jejedna velká ostuda před všemi ostatními: nepo-řádníkům jsou pro výstrahu vysypány obsahy je-jich zavazadel a uklízí se tak dlouho, až je v pokojiopravdu dokonalý pořádek. Bodování úklidu je le-tos velice přísné. Zdravotnice Jíťa nějak nemá propředměty volně ložené po celém pokoji pochope-ní. Zatím jsme nejhorší pokoj číslo 3 a to jsme dív-ky (Maruška, Anička, Vlasta a já). Jako jedinéjsme zatím měly letecký den. Máme největší ne-pořádek ze všech. Včera, když k nám přišla Táňa,řekla: "Ale holky, vy tady máte čurbes." A nejhoršíje, že to neříká jenom Táňa, ale kdokoliv jiný, kro-mě vedoucích Mikeše a Petra. Slibujeme, že se topokusíme napravit, protože letecký den není zrov-na příjemný.Alena Lhotová, Zpravodajská Agentura SvětTicho v rozhlaseDnešek byl pro mě velmi náročný, už kvůlidopolednímu programu. Byla to teorie rozhlaso-vého vysílání. Učili jsme se, jak se máme správ-ně řečnicky rozcvičit, aby nám bylo rozumět vše,co říkáme. Napsali jsme si několik jazykolamůpro správné protažení rtů a jazyka. Pak přišel nařadu další nelehký úkol. Napsat svůj názor na ti-cho v rozhlase a minimálně 30 vteřin povídánípro posluchače při poruše ve vysílání. Po hodiněa půl jsme měli všichni splněno a každý svoupráci přečetl ostatním.Zdenka Šranková, Veselý domorodec

Přeložené vysíláníVe středu večer mi oznámili, že nikdo z naše-ho družstva nechce ráno vysílat, a tím pádem tozbylo na mne a na Honzu Greše. Jelikož už by-lo hodně pozdě, udělali jsme si pouze "boďák"s tím, že ráno naše snažení o pěkný pořad do-končíme. Nařídila jsem si tedy budíček na 6.00,abych dopsala scénář. Zvládla jsem to asi tak zatři čtvrtě hodiny. Poté jsem se spolu s Honzouodebrala k "přenosáku". Tam jsem se ale dozvě-děla, že za a) vypnuli proud a za b) měl vedlejšítábor hru do dvou hodin ráno a mají tudíž budí-ček později. Jak to tak vypadá, vysílat budu ažv pátek. A protože všechno zlé je pro něco dob-ré, mám už vlastně předstih.Irena Janoušková, Zpravodajská Agentura SvětVlajkovaná I.Tato hra byla snad nejlepší jakou jsme na tá-boře zatím hráli. Každé družstvo mělo vlajkua kolem ní byl kruh, který měřil asi šest metrův průměru. V kruhu seděl praktikant a zapisoval.Každý hráč měl uvázaný kolem paže fáborek.Oddíly si navzájem kradly vlajky a fáborky. Kdoneměl fáborek, odpochodoval za svým vedou-cím a ten mu dal fáborek nový. Bylo velmi zají-mavé pozorovat urputné boje mezi oddíly.Alespoň z pohledu vedoucích. I přes četné zá-kazy jsme tvořili koaliční dohody. Vždy dva oddí-ly proti jednomu. Nakonec vyhrálo velmi ctižádo-stivé družstvo žlutých. Škoda, že jsme skončilidruzí. Sakra…Helča Konopiská, Veselý domorodec
Vlajkovaná II.Dnes po odpoledním odpočívání jsme seodebrali do lesa, abychom si zahráli hru nazva-nou Vlajkovaná. Celou dobu jsem se snažila mítna tváři úsměv, ale ke konci už z toho vzniknul je-nom škleb, který by seděl nepříčetnému šílenciz Bohnic. Ale musím uznat, že v některých chví-lích jsem se opravdu neudržela a vyprskla smí-chy. Účelem Vlajkové je vtrhnout k nepříteli dokruhu, nenechat si nikým strhnout fáborek z pa-že, nenechat se střelit šiškou a vynést protivní-kovu vlajku do svého kruhu. Hra se samozřejměneobešla bez nedorozumění a podvodů, ale jinakto skutečně stálo za všechen ten pot a námahu.Bára Nejedlá, Veselý domorodecVlajkovaná III.Dnes jsme hráli vlajkovanou. Všechno bylov pořádku až na to, že Mikešovo družstvo trochupodvádělo, ale jenom trošku. Ale zahráli jsme sia to je hlavní. Byla to docela dobrá hra, líbila semi. Já s Milošem (kamarádem z pokoje) jsmepořád běhali pro vlajku. Bohužel jsme prohrálimy a Petrovo družstvo. Mikešovo družstvo vy-hrálo celou hru díky Michalovi a Ronaldovi.Luděk Houra, Zpravodajská Agentura SvětRozhovory s hobityJe obecně známo, že tam, kde se vyskytují el-fové, mohou se sice zřídka, ale mohou, vyskyto-vat hobiti. Od dob, co lesní lidé poznali hobitovuodvahu se občas společně oddávají radovánkáma oslavám. Při dnešní hře vlajkovaná jsem opět já,jakožto praktikant a "mrzák", pouze seděla a po-zorovala krásný les. Po chvilce samoty se ke mněpřidal mladý hobit (asi třicetiletý), představil sea usadil se vedle mne. Jmenoval se Gedde a udi-veně pozoroval skrze jehličí všechny ty pobíhajícíděti. Zeptal se mne, co se to tu podivného děje, je-likož hobiti neznají tak velký hluk, jaký tropíme my,lidé. Hobiti se totiž pohybují neslyšně. Po mém vy-světlení hry vlajkovaná se zamyslel a po té chvil-ce mlčení pronesl, že dokud jsou hravé a zvídanénaše děti, nebudou se jich tolik ostýchat, jelikož"kdo si hraje, nezlobí". Ještě chvíli jsme rozmlou-vali a poté se zase odebral do říše snů a pohádek.Petra Šimůnková, Veselý domorodecMé první živé vysíláníDnes dopoledne jsem spolu s RadkemBrožem absolvovala své první živé vysílání.Stalo se tak v prostorách rádia Kulíšek v nedale-kém Lánově, kde naše DOMINO hostuje.
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Prostředí vysílacího studia je sice dosti sparťan-ské, ale sálá z něj velmi příjemná atmosféra, nakteré nic nemění ani poměrně velké dusnov místnosti. Náš živý pořad probíhal docela dob-ře, vzdor menším technickým potížím. Občasnám sice něco "ujelo" (zejména mně), ale i takjsme snad neudělali ostudu.Šárka Lavičková, Zpravodajská Agentura SvětDomino v KulíškuVe čtvrtek 1. srpna 2002 poprvé proběhlo vy-sílání Rádia Domino na vlnách Rádia Kulíšek.První moderátorskou dvojicí byli Radek a Šárka.Jako téma vysílání si vybrali literaturu.Posluchači mohli slyšet zajímavosti o AghatěChristie, povídku Dům od začínajícího autora, li-terární test a také moudrosti Antoina de Saint-Exupery. Kvalitu náplně programu bohuželsnížily technické problémy, s kterými se oba mo-derátoři museli vyrovnat - stalo se, že nefungovalmikrofon nebo se nerozjela písnička ve správnouchvíli. Zvyknout si na nové studio za jednu jedi-nou hodinu není snadné a proto bude každé vy-sílání vedeno metodou pokus - omyl.Radek Brož, Zpravodajská Agentura SvětSlužební cestaTrochu jsem se podivil, když jsem si v re-dakčním plánu, jak tady na táboře říkáme pro-gramu dne, přečetl, že mne čeká služební cesta.A hlavně jsem byl zvědavý, co bude jejím cílem.Jenže to jsem se dozvěděl až ve chvíli, kdy můj"služební řidič" Slávek nastartoval auto, v kterémse usadil ještě Tomáš a Táňa.Cílem naší cesty byl hospital v Kuksu. Líbil semi zdejší kostel, který byl uvnitř pozlacený.Hospital míval kdysi proti sobě zámek, ten všakuž neexistuje. Zůstaly po něm pouze schody,podél kterých teče studená voda. Kdysi tu prýteklo víno. Jsou tam tři prameny. Dříve byly po-kládány za minerální. Ale chemickým rozboremse zjistilo, že zdejší voda dokonce není ani pitná!V hospitalu je také zajímavá sbírka soch – lapi-dárium - ve kterém jsou schovány originály ale-gorických postav stojících před oběma křídlyhospitalu, tedy 12 ctností a 12 neřestí.Honza Greš, Zpravodajská Agentura SvětTestíkPo svačině si pro nás Michal připravil test vše-obecných znalostí. Mohli jsme alespoň posoudit,kolik toho už nevíme. Některé otázky nepatřilyk nejlehčím. Něco se týkalo tábora a lidí kolemněj. Např. jsme nevěděli, kolik má Slávek vlasů.Ale to byla spíše zábava. Znalostem dalo zabrat26 otázek. Občas jsme mrkli jeden na druhého.Moc platné to nebylo, ze rtů se špatně odezírá.Eva Večerníková, Africký mikrofonNáš denJak vypadá den redaktorů na táboře klubuDomino? Pokud nevypadne jako třeba dnes,elektrický proud, tak nás v 7.30 vzbudí místní ran-ní vysílání z našeho "domiňáckého" přenosové-ho vozu. Vysílá vždy dvojice, která se každý denstřídá. Následuje rychlý nástup na rozcvičku, přikteré se každý protáhne. Pak se posílíme snída-ní a jdeme na nástup, kde se po družstvech roz-dělí úkoly. Dopoledne se družstva střídají podnech: žurnalistika, rozhlas a volné hry - po obě-dě ve 12.30 jdou všichni na společné hry, výletatd. V půl šesté je večeře, nástup a opět nějakýspolečný program. Ale to už bývá jen nějaká zá-bava, třeba sporty. V osm hodin jdeme na pokoja v devět je večerka.David Kabele, Africký mikrofon

NarozeninyV pátek ráno, když jsem vstala, řekla jsem sipotichu, abych nevzbudila ostatní: mám naroze-niny, je mi 16 let! Po snídani bylo učení o čísli-cích, jak se správně vyslovují. Docela mi to šloaž na pár chybiček, jinak super. Po sváče jsmepsali zprávičky, kde měly být správně použité čí-slovky.Hana Henyšová, Zpravodajská Agentura Svět

Sochy od mistraOpět jsme strávili dopoledne s Radkou při te-orii žurnalistiky. Řeč byla o všem možném.Nejzajímavější bylo povídání o sochách naKuksu. Každá představuje nějakou vlastnost aťuž dobrou či špatnou. Například lakotu znázorniljejí tvůrce Matyáš Bernard Braun jako ženu, kte-rá drží měšec a sedí na truhle. Láska má podo-bu ženy s dítětem. Nejoriginálnější je podle měsocha cudnosti. Ženu zahaluje jakýsi plášť.Nevidíme nic, pouze obrys postavy. Tady měohromil nápad, jak tuto vlastnost ztvárnit. Mělyjsme také možnost nahlédnout do knihy o již ne-existujícím zámku, kde jsme si prohlédli několikukázek. V blízkém lese mají také sochy, které vy-tesal M. B. Braun přímo do skály. Třeba pous-tevníka nebo klečícího muže a v neposlední řa-dě Betlém. Všechno to jsou originály a rozmarypočasí tyto vzácné exempláře pomalu, ale jistěničí. Když tak sledujete ty výplody fantazie ba-rokního umělce, nestačíte se divit. Zkrátkadokonalost sama. Musí být nádhera pozorovatlidskou ruku jak koná své dílo. Mrzí mě, že de-taily neměly na fotografiích v knize možnost vy-niknout. Proto bych Kuks někdy ráda navštívilaa všechno si pěkně prohlédla.Eva Večerníková, Africký mikrofonPočasí táhne proti nám - budememilionáři!V pátek jsme po dopoledním programu mělinavštívit Svobodu nad Úpou. Počasí se všakrozhodlo, že nikam nepůjdeme, a tak jsme mu-seli vymýšlet náhradní program. Vedoucí se roz-hodli pro hru Milionář. Pořad uváděl ViktorMorava (Míša Mikešů). Svou roli zahrál vcelkuobstojně a občas utrousil i nějaký ten vtip. Pochvíli ho vystřídala Jana Slezská, která suše stří-lela otázky od boku. Absolutními vítězkami od-poledne se staly Šárka a Iva s 360 tisíci.Petra Šimůnková, Veselý domorodecKdyž začne pršetUž je to prostě tak, že když na světě svítí slu-níčko, musí také někdy pršet. Právě teď sedímpřed oknem a dívám se ven, jak padá kapka zakapkou. Mlha se drží v údolí a každou chvíli seněkam přesouvá. Místy se dokonce trhá. To pakvykukují vršky stromů i hory v dálce jsou někdyvidět. Ale teď zrovna je mlha tak hustá, že nevi-dím nic, jenom slyším, jak kapky dopadají nazem. Vítr si přitom lehce ševelí a určuje směrdeště. Je to zajímavé, ale někdo déšť nemá rád.Já bych ho také nemusela mít ráda, protože námpřekazil dopolední hry. Ale přesto jsem šťastnákdyž prší. Déšť nám zavlažuje zem a rostou poněm houby. Také se vždy těším na ten nezkaže-ný, svěží vzduch, který dýchá z celé přírody přidešti i po něm. Nutí mě to zhluboka se nadech-nout a vychutnat si ten pocit. Prostě nádhera.Iva Nedomlelová, Veselý domorodec

Letecký denDnes u nás byl letecký den. Je pravda, žejsme (my všichni táborníci) měli na pokojích po-někud nepořádek, tedy by šel onen L. D. (vyhá-zení věcí ze skříní apod.) opodstatnit, ovšemnebýt několika faktů: bodování úklidu ze včerej-šího dne bylo vyvěšeno až dnes, po druhém bo-dování, tedy nikdo nemohl vědět, že mu dneshrozí druhá pětka, za kterou byl slíben leteckýden; byly prohlíženy i ryze soukromé věci.Nejsem přecitlivělá, ale do hygienických potřeba spodního prádla mi opravdu nikdo sahat ne-musí. A dívat se do kufru už vůbec ne. Nejsemdealer drog, ani podezřelá z vraždy, aby miprováděli natolik osobní prohlídku.Šárka Lavičková, Zpravodajská Agentura SvětTakhle už to dál nešlo!Letecký den, tzv. čistka byl nutný a nezbytný,neboť na mé neustálé varovné připomínky"Uklízejte si, dávejte si špinavé prádlo odděleněod čistého atd.," málokdo reagoval tak, jak by

měl. A ještě jste mi radostně ukazovali hromadyzmačkaného oblečení ve skříních.Takhle už to dál nešlo! Myslím si, že máte mítrelativně uklizeno stále a nejen, když se má zrov-na bodovat, nebo když víte, že vám hrozí letec-ký den. Věci letěly ven pouze tehdy, když jejichumístění překračovalo meze hygienických no-rem počátku třetího tisíciletí. Ani trochu jsem ne-měla dobrý pocit z vytahování mokrých ručníkůz vašich kufrů a tašek a už vůbec ne z lovení špi-navého spodního prádla, které se vyskytovalo nanejrůznějších místech, nejen mezi čistým prá-dlem, ale například i pod polštářem. A těch pa-pírků od bonbónů, sušenek a jiných pamlsků vol-ně rozptýlených v zavazadlech i pokojích! A věř-te mi, na takový týden starý rohlík zastrčenýv kapse u tašky není úplně pěkný pohled. Animně by se nelíbilo, kdyby se mi někdo hrabalv tašce a proto si uklízím, aby se mi něco tako-vého nestalo. PS: Vůně se nemusí kupovat pouze v dra-hých obalech. Někdy stačí otevřít okno a vyvětrat! S pozdravem vaše Jíťa - zdravotniceCo se mi nelíbiloDneska dopoledne jsme šli do lesa a po od-poledním klidu jsme se vydali do města -Svobody nad Úpou. To se mi moc líbilo. Nelíbilose mi, že jsme měli letecký den a museli jsmeuklízet, ale byla to naše vina, protože pořádku napokojích příliš nebylo. Miloš Jokl, Zpravodajská Agentura Svět
Spanilá jízdaV sobotu dopoledne jsme jeli natáčet o adre-nalinových sportech do Špindlerova Mlýna.Naskytla se nám příležitost jednu libůstku vy-zkoušet. Byla to letní bobová dráha. Jakmilenám provozovatel zodpověděl pár otázek, přijeljeden z bobů. První usedl Michal, který měl zaúkol celou jízdu komentovat. Hned za ním se ří-til vstříc svému osudu Tomáš s minidiskem, abymikrofon přijímal správný signál. Jenže Michalmu ujel. Jízda byla úžasná. Hlavně zatáčky.Jestliže nezabrzdíte, máte neuvěřitelný pocit.Myslíte si, jak vylétnete z dráhy, ale pevně zů-stáváte sedět. Jediné, co bych tomuto pobavenívytkla je, že trvalo velmi krátce. Celkem jsme sesměli povozit dvakrát. Kdybych mohla, sjíždělabych ji pořád dokola.Eva Večerníková, Africký mikrofonŠetřte!Oddíloví vedoucí šetří kapsy svých svěřenců.Do města je berou pouze o víkendu odpoledne,kdy jsou všechny obchody (až na řídké výjimky)uzavřeny. V neděli odpoledne proto naplánovalinávštěvu  Janských Lázní a o týden později,v sobotu, Svobodu nad Úpou. Na své svěřencesi ovšem vedoucí nepřijdou. V obou městečkáchbyly otevřeny dobře zásobené cukrárny.Radek Brož, Zpravodajská Agentura SvětTiráž není kolážV sobotu připadla na náš oddíl výuka žurna-listiky. Společně jsme si po snídani posedali naterasu a s Radkou jsme si objasňovali novinář-ské termíny. Největší zájem byl okolo slova "ti-ráž". Nejdřív jsme se dozvěděli co to divné slovoznamená (byli tací, kteří si tohle slovo popletlis koláží) a poté jsme se pokusili nějakou tu "tiráž"sestavit. Radka si pro nás připravila velmi zají-mavé povídání o Kuksu a jeho "ctnostech a ne-řestech", což je dvanáct alegorických soch vy-jadřujících kladné a záporné vlastnosti. Samijsme si pak měli vymyslet dobré a špatné lidskéchování, které se uznává a neuznává v dnešnídobě. Velmi zábavné a poučné dopoledne.Petra Šimůnková, Veselý domorodecPorcinkuleKdyž jsme přijeli do Hostinného, všude bylynejrůznější kolotoče, stánky a atrakce. Vydalijsme se napříč mezi tím vším směrem na ná-městí. Cestou jsme viděli obchod s cukrovou va-tou, střelnici a obří nafukovací kluzačku. Kdyžjsme došli na náměstí, zamířili jsme se k pódiupod radnicí. Pódium jsme obešli a vystoupali na
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radniční věž, kterou podpírali dva 4,5 metru vy-socí obři. Vyšli jsme nahoru na ochoz a tam na-táčeli reportáž o zdejší slavnosti zvané porcinku-le (ve skutečnosti je to vlastně jedna veliká pouť).Pak jsme sešli dolů a vydali se ke stánkům.Já usiloval o točenou zmrzlinu a o ledovou tříšť,ale bohužel, nebylo mi přáno:  točenou zmrzlinusi na táboře dávat nesmíme a ledová tříšť neby-la vychlazená. Honza Greš, Zpravodajská Agentura SvětMikešův orientační (ne)smyslPo odpoledním klidu jsme se vydali na výletdo Svobody nad Úpou. Došli jsme k cukrárně,kde jsme dostali 45 minut na to, abychom si ně-co koupili a poohlédli se po městě. Když už námuběhl náš domluvený čas, vydali jsme se zpátky.Šli jsme, šli a když náš nejmilovanější, nejkrás-nější, nejsportovnější, nejúžasnější vedoucí řekl:"Podle mého orientačního smyslu je to tahle ces-ta." Všichni jsme jako poslušní pejskové šli zaním. Najednou jsme se zastavili a počkali až násvšichni dojdou. Pak Mikeš spustil: "Líbí se vámtyto domečky?" A kdosi řekl: "Mikeš nejspíš ne-ví, kde jsme." Trošku jsme se tedy vrátili zpátkya do toho největšího kopce jsme si zahráli hru nakamzíky, která se zvlášť u méně sportovně na-daných jedinců nesetkala s příliš vřelou odezvou.Alena Lhotová, Zpravodajská Agentura SvětJak nejrychleji na Černou horuVíte, jak se nejzábavněji, nejpohodlnějia možná i nejrychleji dostanete z Janských Lázníaž na vrchol Černé hory? No přece přímou la-novkou! Z našeho "Domiňáckého" táboraDuncan je to slabých dvacet minutek cesty.Pokud nepřijdete ve špičce, tak vás mile překva-pí nepříliš dlouhá fronta. Co vás nejspíš překva-pí nemile je poměrně drahé vstupné. U nástupudo kabinek lanové dráhy vás nepovalí rychle je-doucí vagóny, ale naopak. Kabinky jezdí u ná-stupu a výstupu pomalu, abyste stihli bezpečněa pohodlně nastoupit a vystoupit. Převýšíte seo 560 metrů a to za rovných 12 minut. Lanovkavás přemístí rychlostí 3,3 metrů za sekundu, jedlouhá 2, 303 km. Dolní stanice lanovky (tedy tav Janských Lázních) je ve výšce 694 metrů nadmořem a horní je ve výšce 1260 metrů nad hla-dinou Jaderského moře.Ale pozor! Kapacita lanovky je pouze 520 osobv hodině. Do kabinky se vejdou 4 osoby, chcete-li vypadat sportovně, můžete si nechat jakýmsivozíkem na vrchol vyvézt třeba i kolo.Zajímá-li vás historie téhle lanovky, tak vězte,že původní visutá lanová dráha z JanskýchLázní na Černou horu dopravila první cestující už31. října 1928. Její délka byla 3174 metrů a pro-voz zajišťovaly dvě kabiny, každá pro 30 osob.Přepravní kapacita osob jedním směrem byla120 osob za hodinu, doba jízdy s nástupem a vý-stupem cestujících byla 15 minut a lanovka jelarychlostí 4,5 metrů za sekundu.Takže až si budete chtít ušetřit nohy, na-šetřete si něco peněz a hurá do kopce! Šťast-nou cestu. David Kabele, Africký mikrofon

Obžerství?!Z celého dnešního dne mě zaujalo hned pětvěcí - a přece mají tolik společného. Jedná se to-tiž o naše táborové stravování. Za celý den jsemse najedla tak dobře, jako na táboře ještě nikdy!K snídani byla úžasná třešňová (nebo višňová)bublanina. Jediný háček byl v peckách, kterýchjsem si všimla až poté, co jsem si o jednu málemzlomila zub. K dopolední svačině jsem si pochut-nala na mém oblíbeném SÝR A KŘUP, po kte-rém se můžu utlouct! K obědu byla úžasná uzenákuřecí noha s výtečně krémovou bramborovoukaší. Odpolední svačina mi také moc chutnala,protože jsem si smlsla na úžasném melounua broskvovém perníku. Mňam! A nakonec zlatýhřeb večera, úžasné lečo.Tak mně napadá, není to obžerství?Irena Janoušková, Zpravodajská Agentura Svět

Klíšťata útočí!Žádný tábor se neobejde bez nějakého tohoklíštěte. Tedy i letos na nás klíšťata útočí kudyprojdeme. I když tito malinkatí broučci vypadajíneškodně, dovedou udělat pěknou neplechua jsou s nimi jenom starosti. Například takováencefalityda nebo borelióza nejsou vůbec pří-jemné nemoci. Jsou dokonce nebezpečné!Nikdo nezávidí naší zdravotnici Jítě, která jich užmusela vyndat pět. Jsou tu i někteří, kteří si klíš-ťata vyndávají sami, nebo spíš seškrabávají,jako třeba moje sestra Maruška. Ráno se probu-dila, myslela si, že je to strup, pořádně si to ne-prohlédla a šup, klíšťátko bez hlavičky bylovenku. Kvůli své zbrklosti a oné malé potvůrcemusela jet do nemocnice, kde jí zbylou část klíš-těte vyndali. Jak vidíte, není to nic příjemného,tak raději dávejte pozor a pokud vás něco svědí,tak si nejdřív dobře prohlédněte, co to je.Vlasta Radová, Africký mikrofonDomečkyJakmile skončilo vysílání v Kulíšku, šly jsmese s Ivou připojit k ostatním, kteří byli v lese.Všichni zkoumali zem. Tu a tam něco vzali, pakse vrátili zpět ke svému oddílu. Vypadalo to dos-ti zvláštně. Oběma nám vrtalo hlavou, co vlastně"mravenečci" dělají. Vzápětí jsme se dozvěděly,že stavějí domečky z lesních materiálů. Někdeuž je dokončovali, jinde se teprve prali s kon-strukcí. Pomalu vznikala městečka, nebo malánáměstíčka či pevnosti. Každý měl zcela jiné ná-pady a tím to bylo krásné. Nakonec jsme mohliporovnávat svá díla. Někomu stačil skromný do-meček pro zvířátka, jinému honosná vila, alevšechny to zřejmě bavilo, dokonce stavěli i ve-doucí! Eva Večerníková, Africký mikrofon
Slávkova neslavná jízdaKaždý je svým způsobem hračička a tudížvýjimkou není ani náš hlavní vedoucí Slávek.Dnes byl zpozorován, jak prohání svou koloběž-ku. Obdivovali jsme jeho ladný pohyb. Dost násvšak překvapilo, když jsme se dozvěděli, že"mistr jízdy" havaroval. Prý nezvládl složitou za-táčku. Nevěřili jsme, vždyť Slávek vypadal taksebejistě. Uvěřili jsme až když vstoupil do jídelnys odřeným obličejem a obvázanou nohou. Anikoloběžka z toho nevyvázla bez úhony: chybí jíobě kolečka.Eva Večerníková, Africký mikrofonNa zemi i ve vzduchuV neděli 4. srpna 2002 náš kamarád RadekBrož letěl v letadle Avia L 200 Morava, které by-lo dlouhé 8,45 metrů a vážilo 1370 kg. Rozpětíkřídel mělo rovných 12 metrů. Radek si nejprvez ptačí perspektivy (až 300 metrů nad zemí) pro-hlédl Vrchlabí, Janské Lázně i Černou horu. Pakuž pilot, vedoucí letového provozu aeroklubu veVrchlabí J. Pešina, několikrát zakroužil i nad na-ší táborovou základnou (ke zorientování jakoprvní záchytný bod pomohl komín nedaleké tep-lárny). Radek nám z výšky 150 metrů nad zemí(to je nejnižší povolená výška) zamával.Abychom jeho mávání viděli, nemával rukou, ale(tedy ne on, ale pan pilot) celým letadlem.My jsme před budovou Duncanu jeho máváníopětovali, což prý bylo z letadla moc pěkně vidět.A tak přesně ve 14 hodin vypukly na zemi a vevzduchu oslavy svátku patrona našeho klubu -Dominika. Oslavy o to slavnostnější, že letosslaví Klub Domino, Dětská tisková agentura10. výročí svého trvání.Honza Greš, Zpravodajská Agentura SvětV neděli se nedělá?Je fakt, že jsme neměli rozcvičku, akorátjsme museli vyjít ven před chatu a poslechnout sivysílání o zajímavostech v Hostinném připrave-né vedoucími Mikešem a Petrem. Pak jsme senasnídali a vyrazili. Kam jinam, než do lesa. V le-se jsme hráli hru se všemi družstvy a stavěli sidomečky a přístřešky z přírodních materiálů. Nášpřístřešek tvoří suché větve a klacky. Nakonecjsme se pod něj všichni vešli, jenom doufám, že

nepřijde bouřka a nezboří nám ho. Odpolednebyla pouť. Plnili jsme různé úkoly (sloní pochod,házení mincí, lovení ryb, malování nohou, hledá-ní bonbónu v mouce, novinářská kachna) a zasplnění jsme dostali táborové peníze - dominiky.To proto, že dnes má svátek Dominik, patron rá-dia Domino.A co jsem nakoupila? Tužky, blok, fotbalovýmíč pro bráchu Jirku a na druhý fotbalový míčsvému druhému bráchovi Luďkovi jsme přispěla.Mám dobrý pocit a radost z toho, že jsem uděla-la něco pro bráchy. Mám je moc ráda a věřím, žejim taky nejsem lhostejná. Nakonec se tedy "dě-lalo" i v neděli, ale byly za to hezké odměny.Zdenka Šranková, Veselý domorodec
Šikmá věž v Pise je opět rovná!Nejspíš teď budou mít v Pise problém s ce-stovním ruchem, protože se tam jezdilo hlavněkvůli oné šikmé věži. Také se však může stát, žeměsto bude ještě navštěvovanější. A jak se věžnarovnala? Jednoduše: foukal hodně silný vítr.Nevěříte? Tak se jeďte přesvědčit na vlastní oči.Iva Nedomlelová, Veselý domorodecObchodník na dlažběDnes - v neděli - se konala Dominikova pouťna počest našeho maskota a patrona Dominika.Byla mi přidělena úloha zaměstnankyně krámku.Tak tedy dobrá, řekla jsem si, a zaujala roli pro-davačky. Obchody šly dobře, i když byly ceny po-měrně vysoké. Přišlo mi líto, že já sama nemohusoutěžit a koupit si nějakou tu pěknou věc.Přesto jsem poté obdržela mzdu, o to milejší, žejsem s ní nepočítala. Můj šéf - Dana - mi dovolilvzít si nějaký vzorek, jelikož "musíme zboží nej-dřív prověřit, než ho začneme prodávat!" Takjsem si i já odnesla drobnou vzpomínku.Petra Šimůnková, Veselý domorodecMoučná hlavaV neděli odpoledne se přes náš tábor pře-hnala smršť zvaná pouť. Ač jsem byla přesvěd-čena, že bude horší než minulý rok, opak bylpravdou. Byla to velká zábava, například loveníryb nebo kreslení nohou. Disciplíny, které mnetotálně odrovnaly, byly dvě: sloní dráha (připraví-te si z ruky chobot a pak musíte zvládnout slalommezi rozestavěnými lahvemi) a hledání bonbónuv mouce. Hledání rukou by bylo snadné, ale bon-bón se musel lovit do pusy. Ani to by nebylo ažtak zvláštní, kdyby si soutěžící před ponořenímdo mouky nemusel smočit svůj obličej ve vodě.Jak jsme pak vypadali, to si snad při troše fanta-zie dovedete představit. Pokud ne, připravte sivodu, do druhé misky mouku s bonbónem a pu-sou lovte. Pěkný pohled do zrcadla vám přeje:Bára Nejedlá, Veselý domorodec

Poznámka redakce: pokud vám některézprávy z tohoto dne připadají poněkud ne-pravdivé, pak jim nevěřte. Jsou to totiž tzv. no-vinářské kachny, které jsme lovili při pouti. Projistotu jsme je "vysázeli" kurzívou (kurzíva).

Krásný konec dneVčerejší večer byl plný zábavy, zpěvu a ohně.Nepodpálili jsme sice "naši" budovu, ale byl tá-borový oheň, při kterém se konala pěvecká sou-těž. Porotě předsedal mistr Petr Szakál a jehozástupkyní byla Táňa Smržová. Posuzování ta-lentů bylo opravdu těžké. Měla jsem samozřejměsvého favorita, tedy vlastně dva a jednu favorit-ku. Mé očekávání se splnilo: vyhrálo pěveckéduo Radek Brož a Bára Nejedlá a Beruška(Zdenka Šranková). Zbytek večera vyplnily zná-mé songy. Krásný konec dne.Petra Šimůnková, Veselý domorodecŠílený reportér?Dnes to vypadalo na poklidný den. Nic se ne-dělo, všechno probíhalo, jak bylo naplánováno.Když tu náhle, z ničeho nic, stál před námi zá-hadný reportér s mikrofonem v ruce. Měl brýlea krátké, neposedné vlasy. Vyslal ho Český roz-hlas. Položil otázky jen některým z nás, protože
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my ostatní raději rychle utekli. Otázky se týkalypředevším režimu tábora. Potom společněs Tomášem šli studovat přenosový vůz. Strávilitam asi půl hodiny. Co tam dělali, už nikdo neví-me, zrovna jsme hráli hru. Ale pozorovat tohotozvláštního člověka byl vážně zážitek. Vypadal ja-ko malé dítě, kterému koupili novou hračku.Pobíhal stále sem a tam. Všem nám připadaldost komický.Eva Večerníková, Africký mikrofonKonkurence?V pondělí k nám do tábora zavítala nenadálánávštěva. Redaktor Čro - Hradec KrálovéZdeněk Novák natáčel reportáž o nás a s námi.Nejprve vyzpovídal Táňu a pak se zaměřil i naděti. Informoval se o průběhu tábora, prohlédlnáš přenosový vůz, natočil si improvizované ran-ní vysílání, průběh hry elektrika, dozvěděl se ta-ké něco o Dětské tiskové agentuře, poslechl sinaši leteckou reportáž, zprávy a znělku a nako-nec nám popřál hodně štěstí. Svoji nahrávkuzúročí nejen ve vysílání Čro - Hradec Králové,ale také v Mikrofóru, které vysílá Čro 1Radiožurnál v pondělí 19. srpna.Radek Brož, Zpravodajská Agentura SvětHurá do AfrikyVěřte nevěřte, z našeho tábora v areáluDuncan v Janských Lázních je to do Afriky slabápůlhodinka. No, tedy ne do opravdové Afriky, aleza opravdovými africkými zvířaty v Safari veDvoře Králové. Co je to vlastně Safari? Někdo simyslí, že je to jen jiné pojmenování pro obyčejnouzoologickou zahradu. Ale to vůbec není pravda!V ZOO jsou zvířata v ohraničených výbězícha každý druh žije odděleně. Zato safari je velkáoplocená oblast, kde žije ve vzájemné symbiózeněkolik druhů zvířat, podobně jako v jejich sku-tečné domovině. Jak to vypadá v takovém safarivečer jsme se byli podívat v pondělí. Hned u brá-ny jsme nasedli do autobusu bez oken a s vy-hlídkovou plošinou, tzv. safaribusu. Od průvodky-ně jsme se dozvěděli mnoho o původu a životěafrických zvířat. Dokonce jsme viděli lvy a vyfotilijsme si i nejrychlejšího atleta na krátké tratě - ge-parda.Také jsme obdivovali chloubu zdejší zoo -nosorožce. Naši pozornost přilákaly také antilopya nádherná vznešená zvířata s obřími krčnímiobratli - žirafy. Celkově se mi večerní projížďka poSafari ve Dvoře Králové moc líbila.Zdenka Šranková, Veselý domorodecTajný ctitelVčera vymysleli naši vedoucí novou hru.Jména všech účastníků tábora se dala do čepi-ce a pak si každý vytáhl jedno jméno. Toho člo-věka pak bude muset po celý zbytek tábora ctít.A to takovým způsobem, že mu bude posílat za-milované vzkazy, dávat sladkosti a to všechnotak, aby o tom nevěděl. Hned jak byla vyhlášenáhra a my jsme se vrátili na pokoje, na mé poste-li ležela kytička. Došlo mi, že je to od mého taj-ného ctitele. Myslím, že mě musí mít hodně rád,protože dnes už od rána od něj něco dostávám.Byla to druhá kytička, pak také ležely po celémnašem pokoji lístečky s nápisem, že mě má rád.Ještě to nebylo všechno, co jsem dnes od nějdostala, ale ráda bych věděla, kdo to je. Zatím je-nom tuším. Ale je krásný pocit vědět, že vás máněkdo rád.Iva Nedomlelová, Veselý domorodecLáďa, postrach táboraNemám ráda Láďu! To, co mi dnes prováděl,je opravdu na hodně krutý trest. Začalo to tím, žejsme hráli hru na letadla v mlze. Všichni měli za-vázané oči a hledali navigační věž, která kaž-dých pět vteřin pípala. Samozřejmě, že se to ne-obešlo bez vzájemného narážení do sebe. Takéjsem se několikrát srazila s Láďou (nebo spíšLáďa narazil do mě) a pak mě hned začal lásky-plně objímat. Po sundání šátků mě vyznával lás-ku s výrazem naprosto nenormálního člověka.Všechno vyvrcholilo v momentě, kdy jsme hrálivybíjenou v kruhu. Láďa neustále provolával:"Lásko moje, pojď za mnou!" a podobné věci.Nechtěl s tím přestat, i když jsem mu několikrát

řekla, ať toho nechá. To pak zase nasadil tensvůj přihlouplý pohled a nepřirozeně na mě zíral.Během oběda a chvilku po něm mi dal na chvílipokoj, ale jakmile někdo nadnesl téma na to, codělá Láďa, hned tu byl zas a všechno začaloznovu. Já prostě nemám ráda Láďu!Iva Nedomlelová, Veselý domorodec

Hezký večerVčera jsme měli velmi hezký večerní pro-gram. Jeli jsme totiž do Hradce Králové do Safari.Po náročném večeru, když jsme se měli vracetdomů, všichni ospalí a utahaní, nám naši vedou-cí trochu zvedli náladu tím, že slíbili, že se po ces-tě stavíme na zmrzlinu. Svůj slib skutečně splnili.Přijeli jsme do malé hospůdky, kde si každý mohlvybrat jeden kopeček zmrzliny, jako odměnu zato, že jsme při projížďce byli hodní. Byl to hezkývečer a doufám, že se všem líbil stejně jako mě.Vlasta Radová, Africký mikrofonČíslovky mi neříkají paneNáš dopoledním program se sestával z uče-ní správného mluvení, tedy rozhlasu. Dnes přišlana řadu výuka čtení číslovek a tvoření jejich pá-dů. Ono se to zdá býti lehké, ale někdy se tasnůška čísel zamotá a koncovky se rozhodnou,že vám pane říkat nebudou. Občas to prostě ne-jde. Boj s tisíci, stovkami a jednotkami tedy začal.Vítězství jsme se dočkala, když došlo na číslov-ky řadové, které jsme všichni v našem družstvuovládali perfektně. Po "vyučování" jsme se ode-brali do klubovny, kde jsme se učili správně"otvírat pusu" při zpěvu naší táborové hymny.Petra Šimůnková, Veselý domorodecČernáNásledující věta zaslechnutá při včerejšímvýletě mne inspirovala k malému zamyšlení:"Podívejte, černá veverka. To zas budu mít smů-lu." Ze všeho nejdříve bych se chtěla zastat téčerné veverky, která vůbec nemůže za to, že ječerná. Jen kvůli tomu jí někdo dokáže přiřknoutto, že nosí smůlu. Stejně tak je tomu i u černýchkoček a u vran. Názor, který říká černé barvě ne-šťastná, vznikl nejspíš už hodně dávno. Určitěvychází z toho, že černá je tma a ta dává mož-nost žít všem špatným tvorům. Také je tajemnásvým drásavým tichem. Černá je tedy barva zlaa smutku. Proto vznikly pověry o černých koč-kách, které jsou převtělenými ďábly a o vránách,co nosí smůlu. Černá prostě dostala známku zlaa teď už se jí těžko zbaví.Iva Nedomlelová, Veselý domorodecHymnaDnešní den byl pro mne zajímavý hlavně od-poledním nácvikem naší táborové hymny.Možná se to někomu zdá otravné, protože jsmeji museli zopakovat snad stokrát dokola a vypa-dá to, že jsme s nacvičováním ještě neskončili,ale mě, i když důvod je mi neznámý, to baviločím dál tím víc. Nástroj, který mne dokonale od-rovnal byla tamburína. Ač na ni hrát neumíma zřejmě k tomu nemám vlohy, rozhodla jsem se,že se ji pokusím sehnat, až se vrátím do Prahy.Když všichni zpívali (ačkoli se většina netvářilapříliš pobaveně), cítila jsem se úžasně. Myslím,že ještě budeme muset trochu trénovat.Bára Nejedlá, Veselý domorodecJak vypadá DUNCAN?Jak asi vypadá ta budova, ve které náš táborRádia Domino sídlí? No, když z Janských Lázníodbočíte ze směru Svoboda nad Úpou doprava,tak se po asi čtvrthodince pěší chůze před vámiobjeví vila, která trochu připomíná zámek a tro-chu takový lepší hotýlek. Z obojího má něcov sobě. I zevnitř to totiž vypadá jako v zámku, aleponěkud novějším. Ale především je to penzion.My do této hlavní budovy chodíme na jídlo.Bydlíme ve vedlejší menší budově. Když se pře-zujete, vejdete do jakési "předsíně". Když zabo-číte nalevo, uvidíte dveře od naší klubovny, kamchodíme na odborné přednášky a také se tambavíme, třeba když prší. Naopak napravo jsou

schody, po kterých, když vyjdete, uvidíte naši"společenskou místnost" napříč níž je chodbas dveřmi od pokojů. V pokoji jsou v malé před-síňce skříně až do stropu, naproti máme dveřeod koupelny s WC, kde nechybí malé umyvadloa sprcha. V pokoji jsou čtyři postele, z toho jednas patrem, malé noční stolky a křeslo.David Kabele, Africký mikrofonLenivíme?Po jedenácti dnech tábora začínají někteří je-dinci lenivět. Projevuje se to především při nej-různějších hrách. Mnoho dětí začíná posedávat,postávat v hloučcích či si dlouze zavazovat tka-ničky. Projevilo se to v úterý při hře Ekokombajn.Situace je vážná. Děti se začínají občas bouřita někteří se odmítají zúčastňovat připravenéhoprogramu.Radek Brož, Zpravodajská Agentura SvětNepovedená…Dnes si pro nás vedoucí a praktikanti vymys-leli "opravdu fantastickou" hru. Vlastně se všich-ni honili navzájem. Veselý domorodec honil ZAS,ZAS honil Africký mikrofon a ten zase chytalVeselého domorodce. Když jsem se ale vedou-cích zeptala, proč máme vlastně chytat oddílZAS, vždyť nás ochraňuje před Mikrofonem, ne-dokázali odpovědět. Je to asi jedna z těch jejichblbých her...Helča Konopiská, Veselý domorodecKrásu hledej v maličkostechKdosi řekl: "V maličkostech hledej krásu."Tomuto rčení se musí dát za pravdu. Člověk jeněkdy tak přesycen honosností, že zapomíná namnohem krásnější věci. Napadlo mě to včera přizpáteční cestě z Janských Lázní do tábora, kdyžjsme uviděli malou černou veverku. Jindy bychkolem ní prošla bez většího povšimnutí, ale vče-ra mě donutila zastavit. Máte-li možnost sledovat,jak hbitě leze po stromech, udělá se vám najed-nou lépe. Začnete se smát. Vždyť ona vypadá takhravě. Hodně se podobá dítěti. Než byste řeklišvec je zase úplně někde jinde. Přijde mi jako vel-mi zvědavé stvoření. Vždy jen vykoukla a potomnajednou byla na druhé straně. Asi se chtěla pře-svědčit, jestli tam stále jsme. Upozornila na sebedrápky, když lezla po kmeni. Jak roztomile to za-znělo. Chvilku jsme sledovali, co bude dělat, jen-že "naše kamarádka," někam zalezla a už se ne-ukázala. Jakmile si uvědomíme, že takovýchkrásných stvoření zde žije mnohem víc, hřeje tou srdce. Ale na jak dlouho? Protože právě naší vi-nou o svůj domov často přicházejí.Eva Večerníková, Africký mikrofonBudu modelkou?Už od rána jsem měla dobrou náladu, proto-že nás při snídani překvapil pan Vrkoslavrozdáváním toho skvělého borůvkového jogurtu,o kterém jsem už psala. Já jsem ho dokonce do-stala do hlubokého talíře. Takže jsem se hned poránu přejedla. A pak zase jídlo, i když výživné.K svačině byla müsli tyčinka s banány. A samo-zřejmě oběd. Super polívka a skvělý druhý jídlo.Rýže, luncheon meat a hrášek s kukuřicí, cibulí,paprikou a rajčetem v omáčce. Dále odpolednísvačina: švestky s perníčkem a samozřejmě ve-čeře. Čočka, párky, chleba a okurky. Po tomvšem jsem přibrala nejméně deset kilo a doufám,že nebudu stát modelem pro sochu Obžerství.Zdenka Šranková, Veselý domorodecNa stýskání nemám čas!Když si uvědomím, že za pár dní už jedemedomů, nechci tomu věřit. Stále se mi zdá, žejsme teprve před chvíli přijeli a už máme jet zasedomů?! Proč ten čas tak rychle letí? Na žádnémjiném táboře mi to tak rychle neuběhlo. Vždy semi stýskalo a čas se pomalu vlekl. Letos na stýs-kání nemám čas. Ani o poledním klidu. Stálemáme něco na práci a nevíme co dřív. Domů semi chce i nechce. Až přijedeme domů, tak už bu-de 10. srpna a do konce prázdnin pár dní. Tadyse nemůžu nikdy nudit, mám tu kamarády a je tusranda. Nevím, jak vám, ale mě ten čas tak letí!Vlasta Radová, Africký mikrofon
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Dokonalá hymnaMladí novináři z Domina mají hudební sluch.Předvedli ho ve středu, kdy se jim podařilo nato-čit celou táborovou hymnu. Nacvičit hymnu doúplné dokonalosti nebylo nic jednoduchého. Dbátse muselo nejen na rytmus a slova, ale také navýslovnost (jak se patří na malé rozhlasáky) a vý-raz. Ten musel být veselý a svižný. Dirigentembyla Beruška a pozorovatelem Táňa, která po-skytla mnoho dobrých rad, jež přispěly ke zdaři-lému výsledku. O klavírní doprovod se postaralPéťa Szakál. Malé problémy se však natáčenínevyhnuly. Nejblíže u mikrofonu stála Maruška,čímž byl její projev nejvýraznější. Na záznamuovšem byly chvilky, kdy Maruška nezpívá. Že byšlo o její chybu, striktně popřela. "To nejsem já,"řekla. A kdo tedy? Ptali se mnozí. Možná opětudeřil Hugo. Jisté je jen to, že se na Duncanu dě-jí nevysvětlitelné věci mezi nebem a zemí.Radek Brož, Zpravodajská Agentura SvětBohové jsou šíleníOd nepaměti se na táborech Klubu Dominohraje hra Bohové musejí být šílení, vždy bylyvšak podstrkována dětem s jiným přebalem, te-dy názvem. Předminulý rok Z přístavu do přísta-vu a minule Bohové mají narozeniny.Tato hra je velmi zvláštní, ale má svůj pravdi-vý podklad, jelikož bohové jsou opravdu podivní,nejsou spravedliví a nikomu nic neodpouští.Když se k nim budete chovat uctivě, usnadnívám život. Nechtějí vám ublížit, pouze se snažídokázat vám svou moc.Petra Šimůnková, Veselý domorodecHrůzaStředa byla pro mne byla dnem hrůzy. A toproto, že jsme hráli tu hrůzostrašnou hru, kteráse jmenovala Bohové. Jenom co jsme začali,hned mne rozbolely nohy. Běželi jsme k prvnímubohovi, ten byl docela dobrý, on se nás zeptal:Neumíte zdravit? A my jsme všichni začali zdra-vit, potom jsme šli k dalšímu bohovi. Slušně jsmepozdravili a utíkali dál. Miloš Jokl, Zpravodajská Agentura SvětBohové mi byli nakloněniDnes odpoledne proběhla hra, která bývá po-strachem všech táborníků - BOHOVÉ. Jedná seo kratochvíli ryze běhací, spočívající v pendlová-ní mezi několika stanovišti a táborem. Mně všakbyli bohové příznivě nakloněni a ušetřili mě tétozábavy. Místo toho jsem s Radkem (praktikant)připravovala scénář pro rozhlasovou kroniku tá-bora. Nicméně "bozi" prý také nebyli špatní.Šárka Lavičková, Zpravodajská Agentura Svět

Smutný domorodecVčerejší fotbalový zápas pro naše družstvo do-padl na jedničku. Utkaly se proti sobě všechny třioddíly. Jako první se proti sobě postavilo družstvoDany a Mikeše, tedy ZAS a Africký mikrofon. V prv-ním poločase byl stav stále nerozhodný a obecen-stvo bylo napjato, jak boj dopadne. Gól padl až v druhém poločase a to do brankyDanina družstva. ZAS byl zklamaný a měl výčitkysvědomí, že nechal hbitý rychlý míč prokličkovatmezi těly obránců přímo do branky. Zato Mikešovodružstvo bylo štěstím bez sebe. Radovali se a ská-kali do výšky, jako malé děti. Africký mikrofon si do-kázal vedení 1:0 udržet až do konce tohoto zápa-su. Poražení se utkali v druhém zápases Petrovým družstvem - Veselým domorodcem. Hra byla velmi napínavá a konec skončila 2:0pro ZAS. Při posledním zápase proti sobě stálodružstvo Afrického mikrofonu a Veselého domo-rodce. Tento boj jsme vyhráli na celé čáře 5:0.Tribuny burácely, naše družstvo do sebe naráželoradostí a náš vedoucí Mikeš nevěděl koho dřívobejmout. Jediný, kdo vše prohrál byl teď už smut-ný domorodec!Vlasta Radová, Africký mikrofonOlympiáda

Po obědě jsme se seřadili a zahájili olympiá-du. Michal přiběhl až z daleké klubovny s olym-pijským ohněm. Olympiáda byla zahájena domi-ňáckou hymnou. Závodilo se v sedmi disciplí-nách: hod Maruščinou holinkou do dálky, slalomposlepu, hokej, sprint, štafeta, závody na kolo-běžkách a samozřejmě že nechybělo ani přeta-hování. Přetahovaná a štafetový běh byli nadružstva. Bohužel nám ale během olympiádyzhasl olympijský oheň. Olympijské hry se všemmoc líbily.Honza Greš, Zpravodajská Agentura SvětBude, nebo nebude?Každý rok, když jedeme na tento tábor, těšímse nejvíc na noční bojovku, která vždy bývá ažu konce druhého týdne. Bojovky tady bývají hez-ké a nikdy se jich nemůžeme dočkat. Bojím se,abychom o ni letos nepřišli, protože už je čtvrteka ještě nebyla. Nevím proč, ale možná to budetím, že po lese běhá liška, která má asi vzteklinu.Dnes je čtvrtek, zítra pátek a v pátek asi nebude.Všichni společně věříme, že nám dnes tu vytou-ženou bojovku udělají!Vlasta Radová, Africký mikrofonPozor na béze FUX!Včera jsme hráli olympiádu. Velice jsme selekli, když Zuzka vyběhla z lesa a křičela: "Bézefux, béze fux, pozor béze fux!“ Jak o závod jsmejí letěli naproti! Ale to byla chyba. Ječení Zuzkya lámání klacků jak jsme běželi po lese prokletoulišku zahnalo. Jen kvůli ní nebyla bojovka. Sakra!Marie Radová, Africký mikrofonŠkodolibky a myTábor pomalu spěje ke konci. Užili jsme si párkrásných dní. Za tu dobu se přihodilo spoustavěcí. Ať dobrých, nebo těch špatných. Navíc,kdo může říct, že sdílel prostředí napříklads krásnými, vznešenými Elfy, nebo skřítkemSměváčkem. Celý pobyt nás přeci provázelia střežili. Mohli jsme se o tom dozvědět už v ně-kterých předchozích zprávičkách. Neustále nadnámi drželi ochrannou ruku. Smích, dobré poča-sí a jejich stálá přítomnost, zajistila nádhernéprožití hezkých chvil. Samozřejmě nesmím za-pomenout na "škodolibky". Bez nich by to neby-lo ono. Takový skřítek Mráček nám dával takézabrat. Mnohdy zařídil špatné počasí a vedoucímuseli vymýšlet náhradní program.Vždy se topodařilo. Nikdy jsme se nenudili.Eva Večerníková, Africký mikrofonNa 180%Tábor se pomalu, ale jistě chýlí ke koncia většina z nás se již těší na svůj domov. Ne, žeby se mi nestýskalo, ale mně se chce přece je-nom ještě chvíli zůstat. Je tu nádherně a až natěch několik stovek připomínek od našich vedou-cích se nám tu žije celkem fajn. Naučit se za14 dní základy žurnalistiky a teorie rozhlasovéhovysílání samozřejmě není nic lehkého, ale v ži-votě se to každému hodí a to nejednou. Proč tutedy nezůstat ještě týden a stát se profesionály?!Zřejmě protože bychom padli vysílením, jakožtojá už padám únavou.Petra Šimůnková, Veselý domorodecVečeře na zámkuNa našem táboře DTA, Rádia Domino se po-slední večer stala jedna nevysvětlitelná záhada.Všechny děti z tábora byly odvedeny kdovíkama zase se za hodinu vrátily zpátky.Je spousta způsobů, jak se rozloučit s tábo-rem. Poslední večer, který jsme prožili my na na-šem táboře, je mi do teď záhadou. Chvíli před půlšestou, (kdy byla obyčejně večeře) za námi při-šel tajuplný pán a řekl, ať se sejdeme v půl šestépřed domem, všichni slavnostně oblečeni na ve-čeři do zámku v Anglii. Uposlechli jsme a poténás onen pán odvedl do opravdového zámku.Tam jsme byli přivítáni sluhou, který všechnyuvedl do hodovní síně. Večer byl nezapomenu-telný. Obsluha dokonale plnila svou úlohu.Dokonce jsme byli svědky představení tanečniceDuncanové. Bohužel při večeři došlo i k vraždě, cožnás všechny zdrtilo. Mylady omdlévaly a lordovénevěřícně přihlíželi. Zděšení bylo úplné, když

jsme zjistili, že vrahem je zámecké strašidlo.Pominu-li všechny tyto hrůzy, večer byl velice pří-jemný a jídlo výtečné. Největší překvapení přišlo,když jsme se vrátili do našich pokojů a přiběhlizděšení vedoucí s otázkou, kde jsme celou ho-dinu byli, že nás hledali... PS: Kdo nevěří, ať si klikne na táborové foto-album www.dta.zde.cz a podívá se na vlastní oči.Iva Nedomlelová. Veselý domorodec
Nic netrvá věčněPo skvělých čtrnácti dnech končí i táborRádia Domino. Vzpomínky (a samozřejmě i na-hrávky) zůstávají. Pokud by se mě někdo zeptalna nejkrásnější zážitek z tábora, mohl bych mudlouze vyprávět o nejrůznějších okamžicích, kte-ré se mi zapsaly do paměti. Patří mezi ně samo-zřejmě výlet letadlem, prohlídka vrchní části vy-sílače Černá hora a hlavně natáčení fiktivní re-portáže z prostředí krkonošského lesa, kde Táňadělala bludičky a Tomáš Krakonoše. Při pohleduna ně, na dva zapálené lidi, kteří si svou práciužívají, jsem měl radost. Celý tábor byl přede-vším o setkávání se sympatickými, nebo alespoňzajímavými lidmi. A život je především o setká-vání. Proto se už teď těším až mě za rok opětprobudí znělka "Vstávejte," a celé dva týdny bu-dou patřit táboru Rádia Domino.Radek Brož, Zpravodajská Agentura Svět
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