Nabitý, edukativně zábavný sportovní kurz 2. ročníků

Sportovní kurz, ačkoli to může znít překvapivě, má především edukativní charakter. Nicméně zábavy si
tam člověk užije až až a navíc nechá odpočinout ve škole těžce zkoušenému zraku. Zátiší s kostelem a
dominantou zříceniny hradu Pecka, na něž se naskýtá výhled z kempu, je totiž skutečným balzámem
pro oči.
Co se týče edukativního charakteru pobytu, chtěl bych poněkud netradičně začít s věcmi, které se na
Pecce odnaučíte. Jako příklad za všechny zmíním sprostou mluvu. Pomocí léty ozkoušených metod,
jako jsou kliky či dřepy, se váš slovník nevhodných výrazů jistě ztenčí.
Na druhou stranu si absolventi pobytu domů kromě pár modřin a popálenin od kopřiv odnesou nemálo
cenných zkušeností – na orientaci v terénu vás skvěle připraví denní i noční orientační běh, tedy pokud
jej přežijete, zabrousíte i krapet do teorie (naučíte se pravidla softbalu, volejbalu a frisbee, jež pak
samozřejmě převedete do praxe) a navíc ovládnete techniku vyprošťování míče ze spárů kopřiv. A mezi
zážitky z kurzu, když se poštěstí, nemusí chybět ani jen tak tak zažehnaná srážka s traktorem, který se
na vás zničehonic ve smyku vyřítí z pole.
Závěr výletu provázela ozvěna tleskání, křiku a povzbuzování. Šest týmů změřilo své síly v boji o
hodnotné ceny ve všech výše jmenovaných disciplínách. Kvůli dešti se však poslední série utkání konala
v provizorních podmínkách pod střechou budovy kantýny. Tradiční sportovní disciplíny musely být tedy
přizpůsobeny skromnějšímu prostoru, leč k úspěšnému zvládnutí bylo třeba o to více důvtipu. Když se
soutěžícím podařilo zasunout propisku na provázku přivázaném okolo pasu do láhve, čekal je závěrečný
kvíz. Tam jste se mohli dozvědět, jak vás nanuk Eskimo zachrání zpod převráceného kajaku a mnohé
další zajímavé věci.

Chtěl bych tímto jménem druhých ročníků poděkovat panu učiteli Adamu Jirouškovi za skvělé dva roky,
které jsme s ním strávili, a popřát mu mnoho úspěchů za velkou louží. Doufáme, že si sportovní kurz
s námi užil. Náš vděk dále patří pánům učitelům Martinu Plhovi, Marku Procházkovi a Jaroslavu
Mackovi, kteří nám i přes nepřízeň počasí připravili skutečně nabité a zábavné čtyři dny.
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