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Pokud jste dočetli až sem:

Gratulujeme!
Jste opravdu trpě|iVí čtenáři'

*****

s n'..hln zpoždění se tobě, !ážen4 čteháři, dostli!ó do t!/.koa Ú pořddí

iiž tř;ti čklo LI.lhlTt!RA. Zdto si ýskutku ižeš ýgchutnat oPtdÚdo'!ú
požitek' kteri ti nabízi aoto Pru|esío álně Wol)edené čislo. l'lnohé podob'

né konkutenčni éasopisu mohou akorat blednout zá!isll- Alespoň co se

tuká q [ické t|ptavg.0Úsah laskar'é ponethá!ane k posouzení toÚé'kti'
tický ctináii' tJiiine, že malé ohlédnuti do ninulosti nenechá neiedno

oko suché. Sanozřejmě, Že.!óne Plostor i dalšin zaiinaoúft intolmaci '
co dodat! sn.'d ien to, Že tento ědsopi5 ie k máni nečekaně zdalnd!

Kúsné chtlilkt1 počtenička t/ zasmušilých a tršednich školnich
dnech přeje ttlá redakce.
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Arrrn so c{o čhth t

Pío oiiveni pométiUvodim nékleré úd

heslo: Nous sommes bell

(My isme dobří')

rod: tes Polopeurs de lo choucoro
heío: Kdo z Polopeure ie' kuróž n1ó,

len se všUde hned poznó'

Ber dokud ri svobodu dóvó,

nošÍm přílelem vŽdy ŽŮsióvó'

Jémine, iémine, kol lě nemine'

beslo: Měslo bude prospívoi

o cechy budou plotii doně'

Król mŮže nóm próÝo lděliii

KoPi|ól o vliv rodu

iiž ci]Uieme ien o iedno
- mít svůi ménsý ýói.

!ftrtoui - Ju,Áur,, se po delší době podoříIo doplnit

seznom šťostně sšzdoných LunturókŮ- Koho jíného si mohl

vzít. než b'Ýyolou J|/úanr,tqalu - í7u':"tt aoxitrou'll'
roio' ,odorína udólost ho potkolo krátce před tóborem'

a bylo iosné, že svatební cestu s nómi neprožiie''

a o rbvarr"/ro rj/urwčan l ž|tntet21i?lz' funt uo' oÚl o o aú>

a/ut 4y' notl1h o/.loďy'tg' ě/e'ui'

lbyJulrc. {q1Ž' oluy'rcaázďo ďl'latilt i z/úll'
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9í/q ji c,ri l'u/c tuí:'1crlouary' ilé?
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H OLOSTLi{EVV 95
LelošníióbÓr isme chvÍlemi mohli zokusii, iok se osi ži|o ve ýředďěkých měsiďh' célý

noí'óbor piedsto"or ol r;so Bruggy (nochozeicise 'e 
Elondle'h) lde žilo ré\olit 'odŮ

' .t t, l"!a' -u. *ono,ouo'or" or, e, he,l" (poliil) zno^' o lu o somo/'ei' " r' oJl



A co no to rodové kroniky?
I{rorril<a rnbío{'ch rodrr Lcs
z.rěirň se psát v pílck 18. čcrvorrce L.I|184P
Totro str:ršnélro rolru 1l}49 prrrprrkl v rrcjboharišínr

zc nich ltan<rcrslrých ý írěstě Bl. gg_w ěerný nror' Tato -J
nornoc r'ro jo ljicí 5e v.jlrí1i bolcottY'ítÍi ěcrr'cnÍlít íádoťy' '
ktoré rros trrpně zezclen.rli :rž 'řeÍíaji' 

Ď-wla pova'Í)vílrra zÉ{

'recl.r 
ncYy léěttellroÍ. Ilrto ',trorrbíé 

Íárlory sc 4jevovati po
' cctéít tělc. Nikílo se nž rrrkdy nertoú, JaIr so {atí) rráka'á do

alcspoň ul€tiěit ý Jejicrr 1rápelri. A ťšalí .rnt kor'řivové obkráŽ_
rI;'. alri lÍasti z lacinýcb .'lcjlr opoílá|lálÝ' Lidé Nniřali a lidjl
siré kr'sri sc 1xlrďo'.ri *s,.il". kanr Úaski oko.trlhlé'll'l :)
t.lót. t' iflii'.:lr Úcl|řcsiárdl '.nit. 

ažjcllíotl - ú' k(lr' zctnřcr.\
k()s lcLlilr- Pak sc lri ke zvrlnlrll Írilrllí, Ú€pi'ihti'il. - ;

-

j,.,,r.r-,u,,:r! .r.i.ii::::.__'l:.::,:::,ll_Tl,T.:*;lll',;:..',il,1:l'" 
'

. i. íru rÚIsola lrřysu ;r.. Po iéto .t,lílosaj
lfuvsa alc bfla Úa'rcší's'i lÍikov
:: l.:il:;il;;;o ccté ! Účs'é okoti'-ztťácc|to'-_ 'rIf..j

l sýjm maic'l(clE' Li(lé 5G z
lryli s1lalol'rirrt ve sýýcL (lolícclr-á
,:ra.:rli ot)Íircc| k U.lLl! a l|oslirnli u''lrrluk llororýclt s|ou1n'

l'ic'ili jetl lt ll(irilu'jši'*----4'
-ffi,"o, 

o"^"nr,|ipe iev bkovéň ďodiu neči|elnosii' že no ieií přeluštění by

b'r. il:Hj' *il;;'i""ň"-.r'r"r"n'l'' *'"':'::i]:1;Í::;y: ::i:::J]
:'::#fl:;:"H"'# il"i-"'i" Ě'"i'_li-': *a" ae NÓil TU'Pe se iímio omllvóre

Poslednrm o rozhodujr m oloŤzi^em bo|e íodú o mo ' b'l" ob''ho'J' * p''"'o 'pb

r"n (\eo'obrnl ieilňl ú.e'em b/|o /lskol co nei'rce psěz Pío nofho \tde' 'E Y "

"",'.r..'a.-.*".t".".oŽeniV5o.5elo!éklol!5eroororeodmenJť;l;;.;;'['',";;;';"i";v do t oseho měllo po.]l t /"Ťi m e' í Jéýe 
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Zhodnocení tóborové hry
p","a] rau-*a 

"", 
bll. "yh'oieno 

podle m.o:sr'i z;\dných <U Z Úekú Mo'no'i

'''lot ecu z pra'o ne,yuzil jódny rod Během tóboro re obsozeni P*niho nisto zmén'lo

','- ")' r"i'"r.'", 
]'. r"s Bonnie obsozenit'etr\o mÉ_o Pouze ]x'me7iLetBo1nie

" "" 
;'"d j.';d. 

1prorou byl sto" rodovacl po\|oden ""|li a rovnorý' de '"lolr Íul'pe

2. les Polopeurs 225 ecu {225) ..n"91 - -.-t .g tt L'.'^"

1t..R^.;i"'l9é.u(2l9] ěĎglil'::l:- ,

ree p 
'J .e, Po,ooeJts 205 e(u, Le5 Bonrie 20o e(u

i.ti. i"i. j.-.'. * .a..lo p'edewim rodu de Noi' TuJpe' 71skol pío L lole ap|eli

.":et sli'b'ný.l' irrci od Lonlelů pol zílkol odmaru ó0 "cu
'" ;;il ;;l".ň h.a' ' 'yp-- 'a"''" 'uy""''''n 

drcum rcdÚm' Rod'l* Polo

ÓéLÍs zi5L o' 20 <u, .oo L-s Bonrie l0 ecu'oro'oze po ce'\o'pŤ ./hodnoceni b)ly vzneýny

""- rh i. ohodloceri zo obrh výp'o'u bylo nepi'meie1é' i'ou v 
"ovo'koch 

Uvedeny

;::;Jň;;;;;il;"iilúy.úlr'' *p,.* oy'' m'Ge'o iokoobyčepý ťrel' Jot. É

:", ;;i";; {;."1-lía,.-.ay p- 'in''orn; 
51ou'odo'ych po|loden o tedy

' " 
t"- ."'od' woodo|o no Lon(ilóboro lo|'o

t. j" Noir iulip" 25e ecu 122e1 
"-:.::'*:1f'0^'"4

SenzoČni lntervlew s ...... 'r-g=yt
Víme, že 3e 

',o 
nepotří, přeslo mómé no vós fukovou Yšeljéčnou oÉzku; Jok i'te 'loró?

Sioró, no dovolte, pořód isem mlodá vóžený pone redokiore| l když ]etos loňU ie přesrě iři-
nóci lel, co isem Poskýlo přístřeší pro první členy LUňluro.
Tokže nyní i5le zoiisté vlěch neilepšich letech?

Vskutku, isem no vrcholu své oktiúly' ]ok š]y lov tok děií íó]e přibÍolo, pozděii Přiše
dokonce i di"číoddil' To hylo něco' Vž44 ió si'ós pone redoktore pomotuii, když ist byl
bkhle molinkei! Předýovíe si, že minuý rok isem procovolo pěi dnív ýdnu' Někd/ dokonce
i ý neděli' To neniŽódnó mo]ičkost. Alespoň přes ry plózdniny isem silrochu odpÓčinulo.

zřeimé se to proievilo ve Vošem ÍFi(kém ďovu' neÍí-liž Provdo?
Přesně iok. sbroslrni mi přibylo mnoho wósek neien no slloPě, nýbrž íno stěnóch' A loY
ohou ňíslnoíech' ]e m' iolé pořód vlhko, ole s tím už se os; nic Ďe!děló' Povučiny toké nic
moc' Zíóíě kd/ž si iich nikdo pořódně oni nevšimne' A novíc mě lozči]Uiíly pon/orř JsoU

čím dóltím 
'íce 

dueiší o stóle se mÍjoŽí|

? ? ? !To myslít]e děti?l ??????!
Ale.ovós nemó' Krysy přecé. UŽ iseň celó olr/zÓnó občos
něiokó zoleze do mé nepořódněiší čósli o UŽ nevyleze' Nevím co
tom děló, ole vdržílom 5mrdá i několik měsícŮ' Nechópu ied-
nu ýě.' Žé lodyfi skoufi můžou iéílě žít'
Domnívólé se, že 3ino ten zópoch užzvykli?
To sé iich musíle zeplol sóm. obóvóm se Všok. Že ono Podi

"€ile 
5e ienom iok i5em šPinďó o ieupÍovenó. Tokhle

neí'rohu dnimezi iidi'
Dó 5e 5rím iešlé n&o udělot?
No ovšem' Pře.e si nemyslíe, že t budu tolerovot? Rozhodlo ]sem se, že hudÚ přísiěišÍ' A
když sé iim io nebLrdé líbil, oť se schózířebo 

'enku'
Ne7dó ,e vóm, že Fié Příliš tvÍdó?
To isem' Ale ródo bych se dožilo olespoň 

'oho 
dú.hodu

Tok ledy posledni otázku: Proslýchó 
'é, 

že iiž vite den, kdy se odeberete do věřných sto_

venišl'?
To ie Život Nďý moiileldomo ňě chce zruiii. To noíone někdy po rc.é 2000. Do É doby
všok mohu s Óddílém prožívot dobré i zlé'

ýherce Umíslíme v něklerém z příších čílel'
A to ieýherce z minulého kolo.

rJ ^,,qtt,,4rp; l-
-áĚ-ll
-tr"--. s.l..

ý.l-'..,-{a

A*ra-

GRATULU]I VSEM !
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oh]iLsy na tilbor Holoslřevy 95

- Líbilo sc mi' Že i ples vš.chny ploblénry klcÍé byly, sc lyuŽilkrŽdý láboto\'ý dcn 
' 

Žc r |iť!
!šcch.} 0oblénryjsnc dohÍílitÍborolou hÍu. Nclíbjlise lnizby(ťčnt hádky.llťLé posle']ni

(ýdcll !7.ik!L}' Dálc 5c rni nclíbilr níladoÝost nčklffých členů v oddi1c.

_ Doí ckjídla' hezkí liboroÝÍ hla, hczkó lnislo' Po počílečních nc5ná7ích tonlčfl'ó JobrÍ

olgrnilxcc' Š|!lnó: ChovlÍli tčklcÚch Čle ú(bohuŽcl včlšinoU ýMŠích) !lPi pii |l!nó lronlr'

iýíb r!7a.tni l]ŤiýuP ledú]í.

_ tJ)].i5col fu úboi.stokoi. ý. llc Dc]ibilo Še nri, Ž. is ť jněli nrjlo ýolnóho čr\!

_ Lít]il s. nlJn Z|úsob provcdení !eroíríláboÍové hly i kdyŽ se vojtovi odrlo!YÍtrc' Žejjm'
moŽ oslihr} plněncvy;ŽilY' Nloc děkuje]ne roN.rům, Že Da Lábolvůbecjclj Á napos]ed| dčliu

]etrre vedouci.o, že vůbcc nčjxké tábořištč schnali UŽloni]smepsdy,ŽcbysenínvclirilibI]!'
kdyb)- icdel den z (ábora 0]e.lě1e) by1o úplDě volno' 

^ 
depodaŤilo se.óm poýřd!]oul, Žc h]' Ý

.é.o t.kovčho ávedlo' A bylo lelmi ná]o duchovnáho piogÍamu, Ýhslnč aŽ na moulill lÍD l
vcčcl nchllo vribec nic J.ýéj$nc sc.hlčly zeput' PÍoč se s nófu n1kdy o ničen nepolldnť,

nebo ním |cřcknele, co vám děIí slaloýj? PÍoč napi]ncbyl letos nc.]]c|ši líbornik u holek, Žc ]ť

mllý ÝýbÚÍ] N{onri. kdthy]Šc sc /ť|lrli' '']

_ N1člo by 5cřicí noýáčkůlŤl nčco o bčhu láhota'(iak sc stahu]. r !y!a|uje v]Jjl'l i|lu] ] ol)nn]

l.ňsku se házclo víc. do vody'

_ DoÍ ck jíull, liboiillč, ljboÍoVi hla. Poč!sí. ŠprlDé choÝi.i nčkle.ý.h ljdi r ]nčkkoJl \ld'

L.uky
_ Nclibill sc mi lrídky. fuZPoly, nÍl!{la pNni dn) nJ úsecích. Je rni elejrsný' že Lozdč]eti dlU

ži! by]o rylřebné ikvůli ovačkům' Libilo se nij, Žcjýe l]elzd.lilÍbol k!ůlimi\lÚ, Že.sLc qJ

_ I-ibjlo sc Dri, Žc lÍboloVii lÚl byl.1.hki' nclíbilo sc mi. Žť .ebyl] odpol.{lti sv!ajn}

It l
_oce jl. bych Pii|Irvku. joNe.ské ikce Bohuželle zdc docel. kNlii ilnarchle' Ji uŽ 

'h!bo!
dčli Icho vcdcni, snxŽjjJ bych se s (ím ě.o dčlN(.

- vlibťť !jc mč tc xpitla.jcn lo. Ž.Io b}lo lrko!ó rozlriilrnú.l]e s (im 5c tedii njc dčlÍ' lnj
lcvinr. čfu Loje AŽcbysnínrjnrčlibýtloweÍi'touž]senrpsrlalůli ÁledjcLo]eíĎÝicl'l'
dčl.né' snůLx Alťji !k Jc I i Ilnr libilo. F:Llit

?!l
_ No co']e t. b!1o 1. i|solul.č su|e|

_Lihjlrsc ri honhx ! tibooli hfu Alenclibil()\c ri.i!k ltcla Honzr |nkliJrln0lÍb"iku
'ttl
'D!b u dak! nrbry a f1rýflllrq' ]@,l' vwJq ql'n ýlqlry. aÚv Pnud!úa ÚŽdi 
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