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Datum

19. – 20. května 2018

Pořádal

Obec Lhotka u Ostravy

Lhotka u Ostravy

Zúčastnili se

Jirka
Mirča

Vystupující
Vystupující

Zapsal

Jirka s úpravami ostatních zúčastněných

Sobota 19. května – neděle 20. května 2018
V sobotu jsme se ráno vydali vlakem do Ostravy. Cesta trvala dvě a půl hodiny. Dojeli jsme do
Ostravy a tam jsme přesedli na šalinu a ze šaliny potom na autobus, který nám jel přímo do Lhotky
v Ostravě. Tam jsme začali hledat cestu do tábora. Nikdo nám nezvedal telefon a tak jsem musel začít
hledat cestu bez pomoci. Asi po půl hodině hledání jsme konečně našli tábor, kde jsme uviděli Míšu
a tak jsme šli za ní. V táboře nás seznámila s její mamkou a ostatními, co tam byli. Dostali jsme
oblečení, které jsme měli mít do průvodu. Asi po hodině, co jsme se všichni dochystali, tak jsme vyšli.
Vzali jsme s sebou dělo a vozík na odložení věcí. Vyšlápli jsme menší kopec, odkud průvod začínal.
Tam jsme se seřadili do dvojic a vyrazili i s generálem na koni. V průvodu jsme šli celých 15 minut
a došli jsme obrovské hřiště, kde jsme v pozoru asi 10 minut stáli a dívali se na jezdce na koních, jak
závodí a předhánějí se, aby mohli strhnout bílý praporek. Míšina mamka zavelela, že můžeme jít do
tábora. Tak jsme se sbalili a vyšli. Došli jsme do tábora, kde jsme si nachystali pro děti nějaké ty hry.
Po dvou hodinách jsme to začali vše balit a nakládat do aut. Jak bylo naloženo, tak jsme vyjeli k Míši
domů, kde jsme si sedli, načali lahvinku vína a bavili jsme se o tom dni a o všem možném. Ráno jsme
se vzbudili a vyrazili jsme do Brna, kde nás Míša vyložila, a už jsme si spokojeně jeli domů.
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