Ve čtvrtek jsme se sešli odpoledne u sportovní haly, abychom připravili
náš stánek a ještě nějaké věci pro Radambuk. Postavili jsme teepee a pomohli
nanosit lavice a
nějaké bedny
do kotelny.
Potom jsme
nanosili
všechny naše
věci do
sportovní haly
do skladu,
abychom to
měli
připravené na
pátek a pak už
jsme domluvili
jenom pár
organizačních
věcí na pátek a
večer asi kolem sedmé hodiny se rozešli domů.

V pátek brzo
ráno, asi v sedm
hodin, jsme se sešli u
sportovní haly Museli
jsme připravit náš
stánek a ostatní věci.
Také jsme pomohli
Radambuku
vystěhovat nějaké věci
ze skladu a postavit
nějaké další stavby a
věci. Asi kolem 8:00
hod. se začali scházet
děti. U našeho stánku
byl docela velký
frmol.

Děti chodili většinou se třídou, se školou a u našeho stánku se jim docela
líbilo, protože jsme měli docela atraktivní disciplíny.
.
Po obědě začali chodit další děti tentokrát s rodiči. Měli jsme také novou
disciplínu, která se jmenovala jeřáby. Byla vyrobena Jardou a Tomem a šlo o to
přemístit
špalíky jakožto
betonové
sloupy do
připravených
políček pomocí
prutu -jeřábu.
Na stánku jsme
také měli
pexeso, puzzle
a a další
zajímavé úkoly.

Navečer
se začalo pódium připravovat na vystoupení známého zpěváka Pavla Callty.
Někteří větší z nás byli jako pořadatelé a měli za úkol hlídat publikum, aby ne
prolomily bariéry a ne vtrhli na pódium. Zkrátka měli dělat „Gorily“.
Asi hodinu před koncertem přijelo auto s pražskou poznávací značkou a Petr což
je předseda
Radambuku je málem
vyhodil, protože si
myslel že to jsou
nějací pohodlní
účinkující, kteří jsou
líní popojít z
parkoviště na pódium.
Nakonec se zjistilo
že je to právě Pavel
Callta. Ale nakonec
všechno se smíchem
dobře dopadlo.
Začal koncert, který
byl opravdu povedený.
Líbil se zejména
dívkám v pubertálním věku ,které pískali a zpívali jeho písničky. Protože byli jeho
písničky ale pěkné a melodické, líbili se nakonec i staršímu publiku.
Pavel byl příjemný a usměvavý a Jeho písničky byly opravdu hezké.
Koncert se nám všem líbil a trval něco málo přes hodinu.
Po koncertě byla autogramiáda a fotografování. Takže nám
do ježčího albumu přibyla další fotka se známou hvězdou.

Potom ještě Pavel i s kapelou zůstali na opékání buřtů a nakonec odjeli hrát na
další koncert do jiného města.
Grilování se nám obzvláště líbilo, neboť Hugo měl výborné klobásky s různými
přílohami a
čepovala se
malinovka.
Hugo začal
pomalu
zjišťovat, že
Ježci nejsou
žádná
ořezávátka a že
jsou zvyklí na
opravdu značný
přísun potravy.
Nakonec se ale
podařilo nasytit
i Toma a Matěje
a tak mohl být
Hugo a jeho
spolupracovníci na sebe opravdu pyšní.
Také jsme si zahráli na kytary a zazpívali pár známých písniček a najednou se
setmělo a zjistili jsme, že je už docela pozdě a tak jsme jeli domů asi kolem desáté
hodiny večerní.

V sobotu ráno jsme se zase sešli na louce U sportovní haly. Tentokrát to bylo o
hodinu déle, protože sobotní program také tak začínal.
Nafoukli jsme velký reprezentační stan od Huga, kde byl mimo jiné i infobod a
otevřeli jsme náš
stánek.
Postupně na louce
začali scházet i
všechna ostatní
sdružení a oddíli a
otevírali své stany.
Naše disciplíny se
všem líbili stejně jako
včera jsme měli u
stánku pěkný nácvak.
Bylo to opravdu
pěkné, chodilo hodně
dětí s rodičemi a sbírali
jako vždy razítka na
své startovní kartičky.

Ty potom vyměnili v infobodu za nějakou odměnu a ještě mohli být na podiu
zhruba každou druhou hodinu slosovaní o hodnotnější ceny.
K obědu byly šťouchané brambory a řízek a byly opravdu dobré. Snad jen toho
mohlo být víc, ale kdo si řekl, že chce víc, tak dostal a stačilo mu to.
Po obědě přišel další příliv rodičů s dětmi a protože nám počasí přálo, bylo to
opravdu pěkné.
Odpoledne také bylo slavnostní předání březových lístků, což je ocenění za práci
s dětmi. Jeden
dostal i Fanda a
Žralok. Museli jít
na pódium a také
něco říct do
mikrofonu. Byli
hodně rádi. Ač
jsem to nečekal,
dostal jsem
březový lístek i já.
Samozřejmě jsem
na něj patřičně
pyšný.
Potom
mělo odpoledne
klasický spád.
Přišlo spoustu lidí
a rodičů a tak když v 17:00 hod. měl být už konec akce, nikomu se nechtělo
opustit areál a naopak přicházeli ještě další návštěvníci. To se ale nedalo říct o
pořádajících, protože někteří balili už v 15 hodin a chvátali pryč.
A tak jsme byli mezi posledními, kteří zavírali svůj stánek. Potom už nastalo
pouze bourání a nekonečné balení a odvážení věcí, ale nakonec večer asi v 19:00
hod. se nám vše povedlo sbalit a odvézt všechno co se mělo.
Unavení jsme se vrátili domů a byli
rádi, že jsme se mohli zúčastnit tak
krásné akce. Velké poděkování patří
především Tomovi, Rudovi, Řízkovi,
Čipovi, Pepinovi, Lukymu, Žralokovi
a Aničce S Kačkou.
Příští rok se už těšíme na další
ročník a doufám, že se zúčastníme v
stejně hojném počtu a určitě si
připravíme zase nějaké pěkné
disciplíny.

