VIP víkend na Kaprálově mlýně
6. - 8. 12. 2013, Kaprálův Mlýn

Daleko předaleko, až úúúúplně za Brnem, kousíček z kopečka a
malinko za potokem, stával starý mlýn. Byl krásně
zrekonstruovaný, i domácí byli velice přívětiví, a protože příroda
kolem byla opravdu nádherná, vydali jsme se tam na poslední
víkendovku roku 2013.
Čekal nás Velmi Intenzivní Program, Velice Inteligentní
Pořadatelé, Víkend Infantilních přání, Výlet I Pohádky, Všemi
Iniciovaný Pořádek, a možná jsme dělali i trochu Viditelně
Indisponovaného nePořádku. Vidět Indigového Pavouka jsme
mohli přímo v jeskyni Pekárna, kde v pravěku sídlili první lidé.
Teda, že se jim chtělo pořád štrachat do takového kopce!
Pak jsme zapadli do další jeskyně, kde nás místní průvodci od
skautů provedli jen za svitu čelovek – nezapomenutelný zážitek,
plazit se úzkou chodbou plnou bahna, při asi deseti stupních
celsia (venku mrzlo a napadl čerstvý sníh). Nad námi sem tam
netopýr, a pár odvážlivců se dostalo i k hluboko položenému vodnímu prameni, kde se voda dala pít;
čistá, ledová, pramenitá.
Večer jsme pak viděli témata jako Noc v muzeu, hádání filmů byla opravdu nezapomenutelná zábava,
jak se naprosto různými způsoby dá popsat ten samý film. Někdy to šlo i opsat – nevysvětlovat název
filmu, ale něco jako: „Radkův oblíbenej film!“ „Hvězdný války!!“ A pak už jen: „Radkův?!“
Dostali jsme také prohlídku základny, kterou mají skauti pronajatou na sto let. Technické detaily
v zásadě nejsou příliš podstatné, co je ale zajímavé – že uprostřed prohlídky vypadl proud. První
reakce: „Panebože, nejde wifina!!!“
A co ten Víkend Infantilních Přání, ptáte se? To bylo tak... Moudré hlavy vymyslely, že každému
účastníkovi splní jedno libovolné přání. Dali jsme to chutě dohromady, a začali plnit. Ovšem hlavy
nejmoudřejší nedělají nic zadarmo, a tak chtěly taky vyplnit nějaká ta přání. Jaká přání byla, můžete
skouknout na fotkách, vyplněná dostala smajlíka.
V neděli nás pak čekala už jen epická sněhová bitva, doma v Olomouci a okolí jsme si sněhu za celou
zimu pořádně neužili, tak alespoň tady.
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