Ve jménu krále
Středolesí, 17. - 19. 4. 2015
V polovině dubna jsme vyrazili do malebného království v srdci Moravy zvaného Středolesí. Tamní
král nás pověřil velkou spoustou úkolů a až do neděle jsme se museli hodně snažit splnit všechna jeho
přání. Práce to byla náročná, naše putování dlouhé a
daleké, ale král byl nakonec spokojen a odměnil nás
královskou hostinou.
Páteční večer se nesl v duchu v rytířských přehlídek a
dvorské zábavy. Pro krále jsme organizovali divadlo a jiné
kratochvíle pro pobavení jeho i hostů. V sobotu jsme pak
vyrazili dobýt nedaleký hrádek Puchart, kam jsme museli
projít přes nepřátelské území království Radíkov. Tam
jsme také provedli průzkum pro plánovanou invazi jménem středolesského království.
Na Puchartu jsme se setkali s tajemným Mistrem X, který
nám předal mapu s tajnou cestou temným lesem zpátky do
našeho království. Docestovali jsme v pořádku a v dalším
turnaji pak soutěžili o zbraně z královské zbrojnice. Večer nás
čekala královská hra – živé šachy, ve které jsme s velkým
štěstím zvítězili!
V neděli jsme vyzkoušeli několik tajemných technik jako
výcvik nindžů, bojové práce s mopem a hadrem a leštění hrnců a krátce po poledni jsme vyrazili
domů.
Naše instruktorka Míša k tomu s odstupem řekla: „Pohoda, klid, relax a sranda, to vše se mi vybaví,
když si vzpomenu na poslední víkendovku. Hned při příjezdu mě trochu šoklo ubytování, ale po
nějakém čase, co jsme na základně strávili, se mi začalo líbit čím dál tím víc. Potěšilo mě, že se mezi
starými známými objevily i dvě nové tváře, se kterými
přišla i pořádná dávka srandy. Už jenom vzpomínka na
shánění pánvičky po vesnici, jen abychom si večer mohli
pochutnat na vynikajících palačinkách, zůstane v mé
paměti ještě hodně dlouho. Ještě, že máme tak odvážné
účastníky, velice hodné vedoucí a ochotného kuchaře,
který splní, co slíbí. Ten kdo s námi nebyl, nepochopí…
Proto se příště raději všichni sbalte a neváhejte jet
s námi!“
Na fotky se můžete podívat zde
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