Podzimní prázdniny 2018
Díl 1
Ahoj všem, jak lesní noviny již citovaly, byl to šupec, prázdniny se ale náramě vyvedly. Po
dušičkovém nedělním příchodu na základnu, kdy nebylo po cestě vidět v mlze na špičku nosu a
luštění tajenky po ukrytých vzkazech, které nás vedlo k nalezení plánů létajicích monster, jsme se
probudili do klidného podzimního rána. Hned po vydatné rozcvičce jsme se vydali podle zprávy za
nalezením stavebního materiálu na dráčky, který visel ze čtyřklanné Mirošovské lípy jako
rampouch. Krásnou procházku jsme zakončili ještě bojovkou. Úkolem bylo zničit ropné vrty
nelítostným magnátům, což se do jednoho podařilo. Odpoledne se neslo v duchu výroby létajících
stoření, upírů, kamzíků, týmů a tlntnů. Výrobu jsme si zpestřili poznávacím závodem hradů, měst,
rostlin a zvířat.
Díl 2
Jelikož dost brzy padla tma a my toho neměli dost, chtěli ještě sportovat, nezbylo nám nic jiného
než si zahrát světelný fotbálek. Zářící míč a světlem označené branky byly to jediné, co bylo vidět.
Nikdo sice nevěděl, kdo je s kým, přesto padl i nějaký ten gól. Mezitím se již jednotlivé družinky
vydávaly na noční azimuťák s cílem získat heslo "dračí pazhnát" k přístupu zpět do chaloupky.
Večerní prográmek jako "malá kočička, nebo poznávaná" proběhl pod vedením instruktorů. A
pomalu hurá na kutě, ať co nejdříve nastane kýžený letecký den.
Díl 3
Ráno nás místo mlhy probudily sluneční paprsky a ševelení ustávající noční vichřice. Zbývalo jen
draky doladit navázat pouštěcí šňůry a v půl jedenácté vše začalo. Již cestou na leteckou plochu to
slabší kusy skoro odfouklo. A dráčci vzhůru do oblak. "Hurá letí", znělo ze všech družinek. Draci ve
větru předváděli opravdu úžasnou akrobacii, obzvláště oblíbeným prvkem bylo útočení střemhlav
na opuštěné jedince. Ač je to k nevíře, všichni to přežily i děti. Nic naplat čas odjezdu domů se
blížil. Rychle pobalit, uklidit a hurá na vlak. PS: hotelová strava a technické zázemí bylo opět na
jedničku s hvězdičkou.
Už se těšíme na další akcičku "na boso na bosu", Ahoooj.
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