Setkali jsme se v Radambuku v sobotu ve dvě hodiny odpoledne. Jak jsme
přicházeli, dávali jsme si věci do šatny na věšáky a šli do sálu. Tam už na nás
čekali Jarda s Katkou,
Tomem a Kačí. Když už
jsme byli skoro všichni,
Jarda nás přivítal a
zahájil historicky první
„Ježčí hry bez hranic“.
Vysvětlil nám jak se
budou hry hodnotit atd.
Nejdříve jsme se
rozdělili na dvě
skupiny. Po družinách
to bohužel nešlo,
protože ze zelené
dorazil třeba jen Řízek.
Tak jsme se rozdělili na dvě zhruba stejně silné skupiny – týmy.
Jeden tým si dal jméno Fantastičtí Ježci a druhý tým se jmenoval Rudá
světýlka spravedlnosti. Na závěs na jedné straně sálu jsme připíchli velikou
papírovou tabulku, do
které jsme si zapisovli
body získané za
jednotlivé disciplíny a
soutěže.
Vrhli jsme se na
první soutěž s názvem
„Záchrana na ostrově“.
Tam šlo o to, že Jarda
rozdal na zem
kobercová kolečka a
my jsme museli rychle
obsadit některé z nich.
Jenže jich bylo o jedno
méně a tak vždy někdo vypadl.

Hned na to byla další hra, která se jmenovala „Přícucková štafeta“. K té
jsme použili naše oblíbené přícucky. Jeden hráč si dal na přícucku gumou
nahoru a na ní míč, se kterým potom musel absolvovat dráhu a po té předat
dalšímu hráči z týmu, jako štafetu. Druhou soutěž stejně jako první vyhráli
Fantastičtí Ježci.
Potom
následovala další hra
s názvem „ Rubikova
kostka“ tu vyhráli
bezkonkurenčně Rudá
světýlka. V této hře
šlo o to, poskládat
jednotlivé kuželi na
konci sálu tak aby
postupným
přesouváním byla
vždy stejná barva
v jedné řadě. Také
jsme ještě zkusili těžší level tého hry ale jak říkám na „Ruďáky“ druhý tým
neměl.
Čtvrtou disciplínou byl „Píďalkový závod“. Všichni v týmu si sedli na
zem a chytli toho za sebou za kotníky a takto se museli dopíďalkovat kolem
mety zpět na start. Vyhráli Fantastičtí Ježci.
Pak byla krátká svačinová přestávka a moli jsme se vrhnout na další hru.
Ta byla klidová
sedící. Půjčili jsme si
od Katky velkou
stolní…no spíš
podlahovou hru, při
které jsme zasouvali
do rámu kolečka tak
aby stejně jako při
piškvorkách vznikl
had dlouhý 4 kolečka.
Teď pro „změnu“
zase vyhráli
Fantastičtí Ježci.
Další hra byla
„Tunel Blanka“ a vyhráli zase ti samí. V této hře šlo o to, podlézt všechny své
spoluhráče, který udělali kočičí hřbět a vytvořili jakýsi tunel.

Jak jsem již říkal, Jarda si pro nás připravil opravdu hodně her a skoro
všechny byly nové a moc se nám líbili. Dakší následovala ihned po předchozí a
jmenovala se „Přícuckáři“. Tu už jsme znali ze Zátoně a protože byla opravdu
úspěšná a použili se při ní naše skvělůé přícucky tak jí Jarda zařadil i sem. Tuto
hru vyhráli Rudá světýlka.
Další hra bala „Kelímek“ Dva hráči stáli proti sobě v předklonu a mezi
sebou měli na zemi
poklopený kelímek.
Jarda říkal různé části
těla jako: „Hlava,
ramena, kolena, palce,
kolena“ a potom mezi
jednotlivými částmi
těla vykřikl
„Kelímek!“ a to bylo
znamení, na které hráči
museli sebrat kelímek.
Kdo jej měl dostal bod
a to způsobilo po
součtu kelímků v týmu
výhru kola. Potom se hrálo hend další kolo atd. Bylo jich celkem asi 20 ale
nakonec vyhráli Fantastičtí Ježci.
Pak byla další přestávka, při které Tom pustil do velkých divadelních
repráků písničky a my tancovali na podiu. Byla to pěkná legrace.
Po přestávce následovala další hra s názvem „Střelba na terč“, kterou
nakonec vyhráli zase
Fantastičtí Ježci. Při
této hře jsme měli za
úkol naházet co nejvíc
létajících talířů na
obrovský terč, který
nám opět půjčila Katka.
Další hra byla
„Nohová štafeta“. Při
této hře jsme si opět
odpočinuli, protože se
při ní leželo na zemi a
nohama jsme si
podávali míč, podle
určitých pravidel. Vyhráli opět Fantastičtí Ježci.

Potom už nás čekala večeře, kterou jsme si snědli u stolečků v předsálí.
Každý měl to, co si přinesl. Když jsme se najedli, tak už jsme se v sále pěkně
uložili na podlahu na své karimatky a spacáky, protože nás čekala druhá část
programu a tím byl takový malý Ježčí filmový pidimaraton. Při něm jsme shlédli
dva filmy, ketré jsme si sami nominovali a vybrali.
Prvním filmem byli: „Fantastická zvířata a kde je najít“. Ten se nám moc
líbil, protože byl dějem posazen před naše oblíbené filmy o Harrym Potterovi.
Nakonec jsme shlédli film „Deník malého poseroutky- výlet za všechny
peníze“. Ten se nám
líbil také, hlavně
proto, že byl hodně
vtipný a dost jsme se
u něho nasmáli.
Pak už byla asi
11 hodina noční a tak
jsme se potichu došli
napít a vyčurat a
potom už jen
pomodlit a spát.

Protože v sále byla díky tomu, že nemá okna pěkná tma, podařilo se nám
spát až do 8:30 hodin. Poté byl budíček a po návštěvě záchodů snídaně, kterou
jsme si snědli u katky v Radambuku, přičemž jsme sledovali na velké televizi
naše oddílové stránky a
hlavně fotky.
Pak byla hygiena a
po té teprve rozcvička na
sále ve formě tancu Just
Dance. To se nám moc
líbilo a tak není divu, že
trvala přes půl hodiny.
Potom jsme se už
mohli vrhnout na další
hru s názvem: „Cesta
bažinou“ Vyhráli zase
Fantastická zvířata.

Další disciplína byla: „Zmatená kutálečka“. Při ní jsme museli stát na
čtyřech a kutálet si míček určitým systémem. Bylo to dobré, hlavně když se
míček zakutálel kam neměl a nebo se srazl se soupeřovým. Občas také poslal
někdo míček tam, kam
neměl a to pak musel vše
napravit. Vyhráli
tentokrát Rudá světýlka.
Další byl: „Závod
sáňkařů“, který vyhráli
opět Fantastičtí Ježci.
Při tomto závodě si hráč
sedl na složenou deku,
která představovala sáně
a pomocí jakéhosi
píďalkového pohybu se
posouval vpřed. Hra
probíhala jako štafeta.
Když se vystřídali všichni hráči přišla na řadu předposlední hra:
„Bezrukej Frantík“. Hráči si museli dát před startovní čárou tenisák mezi kolena
a bez pomocí rukou ho donést do kruhu na konci sálu. Tuto disciplínu vyhrál
tým Rudých světýlek.
Protože už se blížilo poledne a sním i čas, kdy jsme museli opustit
půjčený sál, byl čas na poslední disciplínu. Byl to „Závod instalatérů“. Opět
přišli na řadu naše oblíbené přícucky. Tentokrát musela dvojice z jednoho týmu
přenést míč mezi
přícuckami k metě a
zpět. Tam předali
nástroje další dvojici
atd. Tuto disciplínu
vyhráli Fantastická
zvířata, čímž potvrdili
i celkové vítězství
v letosních prvních
„Hrách bez hranic“.
Potom jsme
začali uklízet sál a
přilehlé prostory, aby
tam po nás nezůstal
nepořádek a zase někdy příště nám sál půjčili.

Mezitím Katka s Indy připravily diplomy a nastalo slavnostní předání
hráčům. Pepin dostal svůj diplom v ruštině a moc se mu líbil.
Nakonec ještě Tom vyfotil všechny účastníky před bílou a černou zdí pro
táborové účely a také hromadnou fotečku před zrcadlem a potom už začali
přicházet rodiče a děti pomalu ubývaly, až zbyl jen Jarda s rodinou a Řízek.
Vše jsme předali a pozamykali s mazali domů na obídek. Hry se myslím
velice zdařili a spolu
s dětmi jsme se
dohodli, že bychom
si je zase někdy rádi
zopakovali. Snad to
vyjde na podzim. Už
se těšíme. Bylo to
fakt super.

