Sportovně-rehabilitační pobyt – Staré Město pod Sněžníkem
17. 7. – 28. 7. 2017

Ve dnech 17. 7. – 28. 7. 2017 proběhl sportovně-rehabilitační pobyt ve
Starém Městě pod Sněžníkem. Letošním tématem byla Afrika. Po příjezdu nás
přivítal Dr. Emil Holub, který určil 10 denní výpravu po Africe. Každý den byl
zasvěcen jiné africké zemi. Během putování měl pověřený oddíl povinnost
postarat se o černošského sirotka Emilku. Při návštěvě Egypta nás čekal úkol
postavit pyramidu a pomocí obinadel zhotovit nejkrásnější mumii. Odměnou
nám byla návštěva Kleopatry, která nás za splněné úkoly štědře obdarovala.
Další navštívenou zemí byl Tunis. Ten vznikl na prostranství u bazénu, kde
proběhly vodní sporty a občerstvení v podobě plážového koktejlu. V Alžíru nám
přísný plantážník poručil posbírat kávu, za kterou nás odměnil pozvánkou do
alžírské kavárny. Tam proběhla nejen slíbená sladká odměna – alžírská káva s
trubičkou, ale i stylová taneční zábava. Jako každý rok, i letos si náš kmen musel
vymyslet název, bojový pokřik a vytvořit talisman.
Z tradičních akcí se konal výšlap na Králický Sněžník, turnaj ve flaškované a
africká olympiáda (hod oštěpem, skok přes hada, africký běh a jiné).
Každodenní sportování jsme na jeden den přerušili celodenním výletem vlakem
do Šumperka. Po prohlídce města všichni uvítali výborný oběd se zmrzlinou.
Krásné slunečné počasí vybízelo trávit volné chvíle u bazénu, který příjemně
osvěžil. Při zamračeném počasí jsme chodili na procházky po okolí a do lesa.

Každý večer se konal program jako: diskotéka, pěvecká soutěž nebo zpívání u
táboráku s opékáním buřtů. Jednou z večerních akcí byla oddílová vystoupení,
kde každý oddíl musel vymyslet a předvést tanec. Náš tanec kanibalů
v kostýmech, vyrobených svépomocí, byl ohodnocen nejlépe.
I letos jsme na závěr navštívili Svatoanenskou pouť, kde nám ve večerních
hodinách zazpíval Vojta Kotek a Petr Kolář. Tábor utekl jako voda a s blížícím se
koncem jsme si přáli, abychom i v následujícím roce mohli být jeho součástí.
Účastníci: Bartáková M., Bauerová J., Bořecká M., Červená E., Feketová H.,
Kudrnáčová I., Nováková J., Reslerová V., Stuchlíková L., Šmerdová J., Telváková
K., Voláková K.
Doprovod: Berná D., Schäferová M.

