VÍKENDOVÝ POBYT V KRASNICI PRO DĚTI VE DNECH 13. – 15. 4. 2018
Pomalu se v odpoledních hodinách všichni sjíždíme v krásném prostředí
Krasnického areálu, který jistě mnozí z nás pamatují zejména z dob letních
táborů, které byly v této lokalitě vyhlášené. Před mnoha lety byl areál uzavřen,
díky obětavým a zapáleným novým majitelům opět ožil a nám se otevřel se všemi
svými možnostmi. Jak jsme byli překvapení, když nás vítalo nemalé stádečko koz
a také ovcí, které se zvesela po celou dobu našeho pobytu pohybovaly zcela
svobodně po areálu a prožívaly s námi naše víkendové aktivity.
Ale pěkně všechno popořádku. Nejdříve jsme se ubytovali, překvapily nás mile
prostory, které byly jen pro nás, všichni jsme mohli být pohromadě a přitom jsme
každý měl svoje soukromí. Po vybalení věcí, prozkoumání okolí, rozdělení do
týmů, jsme se sešli v super velké společenské místnosti, kde jsme hráli
seznamovací hry. Dalo nám to trochu zabrat, ale nám to nevadilo, protože jsme
se u toho dost nasmáli. Pak byla večeře, kterou jsme rychle snědli a zamířili do
pokojů, kde jsme se připravovali na diskotéku, která byla opravdová. Takže jsme
oblékli z domova připravené opravdové disko obleky. Žádné tepláky a tak.
Jednalo se přeci o pravou diskotéku, někteří z nás byli na takové poprvé. Hudba
byla perfektní, a k tomu ještě „koblihová párty“, barevná hudba, disko koule, kdo chtěl, mohl si zazpívat karaoke.
Bohužel čas ubíhal tak rychle, že jsme snad za malou chvilku museli do hajan. Ale asi to
chvilka nebyla, jen se nám to zdálo. Noc byla klidná, a to byly někteří účastníci poprvé.
Dospěláci byli připravení chlácholit a chovat, ale nic takového nebylo potřeba. Všichni
v klidu s příjemnou únavou ulehli a vzbudili se až ráno. Někteří tedy hodně brzo ráno. 😊
Sobota se nesla v duchu turistiky, důkladnějšího poznávání okolí. Po snídani se jeden tým
vydal na stopovanou, kterou připravoval pro druhý tým. Nebylo to snadné, protože jsme
moc neznali terén a vlastně jsme se vydávali na neznámou cestu, bylo cesta dobrodružná,
nejen značení cesty, ale také vymýšlení úkolů, které měl druhý tým plnit. Ten se posléze
vydal na cestu, při plnění úkolů se nasmáli a taky trochu zapotili. V závěru jsme měl druhý
tým hledat poklad nejcennější, tedy nás. Byli jsme dobře schovaní, ale dlouho to netrvalo
a byli jsme objeveni. Vlastně jsme byli rádi, protože jsme se vydali na zpáteční cestu a
společně hádali, co asi bude na oběd. Po obědě jsme chvilku odpočívali, hlavně venku,
protože bylo nádherné, vlastně skoro letní, počasí. Přišla nás dokonce navštívit daněla
(samice od daňka), která si nás prohlédla hodně zblízka a pomalu zase odešla. Po
zaslouženém odpočinku jsme hráli super hru Byrokracie, teda
super byla jak pro koho, ale nakonec jsme se nasmáli všichni.
Získávali jsme části textu na náš další odpolední úkol, kterým bylo
sehrání divadelní hry, předlohou byly právě získané texty. Ty se
nám podařilo nakonec všechny získat a mohli jsme začít se
secvičováním. Nebylo to snadné, pohádky to byly neznámé, ale
zato velmi vtipné. Zasmějete se, když dostanete roli koberce,
písmenka, nebo třeba klavíru. Nacvičování nebylo lehké, ale
dospěláci nám skoro nepomáhali, takže o to víc jsme pak byli

pyšní na to, když se nám hry podařilo sehrát a odměnou nám byla pozornost a potlesk publika. Stihli jsme si také zahrát
na Orffovi hudební nástroje, zazpívat si, vyzkoušet si, jak které znějí, jaké vydávají zvuky. A nejednou už byla večeře.
Všechno tak rychle utíkalo.
Po večeři jsme začali připravovat táborák, opékali jsme buřty, chleba, hráli na kytaru, zpívali a
taky pozorovali hvězdy, protože byla krásná viditelnost. Někteří byli ale už tak unavení, že
nevydrželi do konce a šli spát trochu dřív. Ostatní si táborák užili až do konce, větší děti pomohly
s úklidem kolem ohniště a celkem vyčerpaní jsme šli spát.
V neděli se po snídani vyměnily role, a druhý tým připravil tentokrát stopovanou prvnímu. Byl už
zkušenější, takže první tým měl plné ruce práce s plněním zadaných
úkolů a hlavně s hledáním jejich zadání. Nebylo to snadné, ale
nakonec se vše podařilo a před obědem jsme dorazili do tábora, kde
se členové druhého týmu schovávali. Posledním úkolem mělo být rozesmání všech členů
týmu, ale to byl velmi snadný úkol. Pak už bylo balení věcí, které nám stále dělá trochu
problémy, takže i když jsme se moc snažili, nakonec někteří z nás něco zapomněli. Po
obědě jsme vyhlásili výsledky soutěže, bylo konstatováno, že práce obou týmu byla
vyrovnaná a vítězem se staly oba týmy. Všichni dostali diplomy a drobnou odměnu. Pak
jsme se rozloučili a pomalu všichni odjeli s tím, že se snad uvidíme co nejdříve. S některými
v květnu na Seči, s dalšími třeba o prázdninách v Krkonoších nebo opět zde v Krasnici.

