Relaxa(k)ční víkend na Orientce
Stará Ves, 12. - 14. 6. 2015
V pořadí letos třetí víkendová akce Duhy Velké Medvědice se uskutečnila v krásném údolíčku Podolského
potoka. Užili jsme si staré známy atrakce, jako armygame a bungeetrampolínu, ale i pár novinek, třeba
v podobě dvacetimetrové horolezecké stěny.
Čekali jsme vedro a zatím přišel déšť. Naštěstí jen v noci, kdy jsme po neobyčejně náročném programu spali
jako zabití. Už od pátku jsme si užívali legrace, a to hlavně v bazénu se slanou vodou. Tedy, kromě OndryKamena, který dle instruktorky Zuzky nesměl do bazénu, na
skluzavky ani na hřiště, protože tam přeci kameny nepatří. Na
nějaké sofistikované vodní hry nebyl čas, nejlepší zábava byla
házet po sobě míčky z jednoho konce bazénu na druhý. Noční
hry jsme kvůli komárům museli přerušit, a tak jsme se nikdy
nedozvěděli, kde by byl Radek raději než s námi.
Sobota proletěla jako blesk, nejprve na vysokých lanech, kde
jsme ve třinácti metrech chodili po lankách silných snad jen
jako nitky. Nejtěžší byla poslední překážky, pověsit se do
skluzavky a pustit se všeho. Někteří se rozhodovali opravdu
dlouho, někdo jel s očima pevně zavřenýma, ale většina se prostě odrazila a skočila do prázdna. Na dvou
horolezeckých stěnách jsme potrénovali svaly na rukách. Vyšplhat do třinácti metrů ještě šlo, ale dvacítku už
zvládli jen Peťa a Ondra. Nejvtipnější částí byl odpočinek, když viseli deset metrů nad zemí jen v postroji a
instruktorka Zuzka je držela jako nic.
Odpoledne jsme se plni nadšení vrhli na tolik očekávanou Armygame! Zbraně jsme si prostřídali, a ukázalo se,
že nejlepší je obyčejná Uzi, tahat se s M-16 bylo neobyčejně náročné a P-90 se zas tak hloupě držela, že něco
trefit byl spíš zázrak. Jako největší mazák se ukázal Mates, který by mohl snad rovnou narukovat.
Po večeři jsme nasbírali nějaké drobné dřevo a udělali si
táboráček s opékáním špekáčků a legrací v podobě Nindžů a
Bordelu. Našli se borci, kteří špekáček dokázali udělat na tři
různé chody – studený syrový, upečený a spálený, to vše na
jednom kousku! Hláška „leveluju si opékání špekáčků, už
mám přes milion skillů“ nikdy nezestárne.
Noční útok na planetu Zemi byl zrušen kvůli dešti, a tak jsme
si dali alespoň partičku Osadníků z Katanu – s Matesem,
Martinem a Martinem a Radkem.
V neděli jsme ještě jednou ozkoušeli bazén, jestli se něco nezměnilo, a zbytečky času do odjezdu jsme věnovali
hře „Co bys dělal, kdyby...?“. Dozvěděli jsme se tak, že Martin by se v případě, že zmizí všechny stromy, schoval
za strom.
Pak už jen pár nanuků na nádraží v Šumperku, a záhy jsme byli doma. Program byl podpořen MŠMT a městem
Olomouc.
Na fotky se můžete podívat tady.
Zapsal Radek Hrachovec

