Ve středu jsme se sešli po domluvě místo u klubovny, rovnou u
zimního stadionu. Sraz byl již v 16:15 hodin. Scházeli jsme se postupně až
do 16:30 hod. kdy jsme šli
dovnitř. Potkali jsme tam i
Čoky, což je bývalá členka
našeho oddílu, která tam
přivedla svou sestru, která
chodí do oddílu Zálesáka.
Vstupenky jsme měli
jako soutěžící Malé
energetické akademie jen
za 10 Kč. Převlékli jsme se
a hlavně přezuli do bruslí
v šatně. Žralok a Datel
neměli brusle a tak na nás koukali za střídačky. Celkem nás bylo asi 15 i
s Harryho Taťkou a Tondovo mamkou, kteří také bruslili.
Nejdříve se na led
nesmělo a byli tam jen
klauni a Míra Mareš, který
dělal konferenciéra a
povídal něco o akademii a
o akci na ledě. Nebylo mu
moc rozumět, protože se to
v hale hrozně rozléhalo.
Konečně jsme mohli
na led. Někteří se bravurně
odpíchli a jeli a jiní, jako
Já a můj Heksenšůs byli
trochu pomalejší, ale nespadli jsme.

Míra pořád chodil po ledě a něco vyprávěl a potom nás Ježky zavolal,
abychom něco řekli o akademii o loňských kolech, co jsme absolvovali a
co z toho bylo nejtěžší atd. Nejdříve se ptal Lídy a potom i mě, abych
doplnil informace.
Nejdříve se bruslilo
jen tak dokolečka a
pouštěli nám k tomu
písničky. Potom nás ale
zavolali doprostřed lední
plochy a Klaun Hugo a
jeho pomocníci nám
vysvětlili hru. Potom se
zase bruslilo a byla další
hra atd.
Hry byly různé.
Jednou jsme se museli
trefit do branky, potom jsme museli praskat veliké bublifukové bubliny,
hrálo se i vyřazovací kolo hry s čepicemi a další.
Bylo to dobré a už nás docela začali bolet nohy. Frekvence padání se
také zvětšila. Nejvíc asi padal Marek, který po dvou hodinách vypadal jak
napůl roztátý sněhulák.
Blížila se sedmá hodina večerní a s ní i konec bruslení a tak jsme si
objeli ještě jedno kolečko a šli do šaten se přezout a převléct do suchého.
To už na nás čekali
rodičové a odvedli si nás
domů.
Byla to pěkná akce a
musím říct, že takhle brzy
před zimou jsem asi ještě
nebruslil.

