Kdo přežil?
13. – 15. 6. 2014, Nýznerov
Je pátek večer. Většina lidí usedá k televizi nebo balí kufry, aby prožili poklidný víkend na zahrádce, chalupě či u
vody. Neplatí to však pro pár mladých lidí, kteří údolím Stříbrného potoka táhnou veliké krosny a vydávají se
vstříc dobrodružství Rychlebských hor. Organizátoři z Duhy Velké Medvědice pro ně tentokrát nachystali trochu
netradiční víkendovou akci. Kdo z nich přežije?
Dokážete si představit víkend bez počítače, mobilu i
televize? A bez střechy nad hlavou, sporáku a teplé vody?
Právě na tyto otázky si během víkendu zkusili odpovědět
účastníci akce s názvem „Kdo přežije?“ pořádané
organizací Duha Velká Medvědice. A že víkend nebude
opravdu procházka růžovou zahradou, zjistili už v pátek
odpoledne u vlaku v Žulové, kde je čekal nejen pěší přesun
na základnu, po cestě si ještě museli sehnat jídlo, vodu,
lékárničku a další věci potřebné pro přežití víkendu. To
však ještě netušili, co je čeká v sobotu…
V sobotu ráno vylákaly účastníky ven paprsky slunce, ale
také příslib luxusní snídaně v trávě. V tu chvíli se jim však vstup do základny uzavřel a zbytek dne byli nuceni
přežít venku. Museli si tak obstarat potravu, nocleh, ale i se vypořádat s občasnými přeháňkami. Účastníci však
nelenili, za pár úkolů si sehnali recept i suroviny na kotlíkový guláš,
který už po poledni provoněl celé údolí Stříbrného potoka. Poté se jali
stavění přístřešků na přespání. Odpoledne je pak ještě čekala trasa plná
výzev a úkolů, které jim mohli zajistit nocleh uvnitř, protože to vypadalo
na pořádnou noční bouřku. Pár hodin za průchod minovým polem, pár
hodin za týmovou práci, pár hodin za ochutnání cvrčka nebo moučných
červů profesionálně připravených kuchařem Andělem.
Přespání venku i celý večerní venkovní program bohužel opravdu
přerušil déšť. A tak byli účastníci nuceni se sejít pouze u kamen (místo
venku u ohně) a zamyslet se nad celým dnem. Prožili spolu pouhých 24
hodin společného přežívání, ale i přesto si domů odnáší spoustu zážitků. Někoho nadchlo společné vaření,
někoho to, že mohl poprvé ochutnat cvrčky a červy, někdo ráno nevěřil, že by přežil den bez střechy nad
hlavou. Každý měl čas popřemýšlet nad tím, co mu přes víkend chybělo nejvíc a bez čeho by opravdu nemohl
žít. A i když má priority každý odlišné, všichni se shodli na tom, že v partě kamarádů jde prostě všechno líp a
společné přežívání je ještě více sblížilo. A o tom vlastně naše víkendovky jsou!
Že to opravdu stálo za to, si prohlédněte na fotkách zde nebo na videu tady. Akce proběhla za finanční podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
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