Na víkend u mimozemšťanů
V půlce září (13. – 15. 9. 2013) proběhla další víkendová akce pro mládež v rámci projektu Get up! Účastníci a
organizátoři z Duhy Velké Medvědice se tentokrát vydali na vesmírnou cestu na základnu na Dolní Bečvě. O této přísně
tajné vesmírné misi nechce však nikdo z účastníků mluvit. Nám se však podařilo získat kapitánův zápisník a okopírovat
jeho zápisky!
Kapitánův deník, hvězdné datum 13091.3: Právě začíná výprava výzkumného týmu
účastníků Duhy Velké Medvědice do nejzazších koutů vesmíru, kam se člověk dosud
nevydal. Smůla se nám však lepí na paty už od nádraží - tři účastníky už před odletem
sklátily zákeřné choroby, a tak místo akce zůstávají doma v karanténě, dva účastníci
museli kvůli dopravním zácpám v neutrálním prostoru dobíhat odlítající raketu a od
chvíle odletu nepřetržitě prší. I tak se vydáváme na vesmírný let.
Kapitánův deník, dodatek: Až budeme příště vymýšlet podobnou výpravu, musíme
zvolit jiné datum odletu než pátek třináctého. Při mezipřistání v Rožnově pod
Radhoštěm nám vypověděl službu jediný foťák, takže záznamy vesmírného letu
odteď zachycujeme pouze na nekvalitní přístroje v mobilních telefonech. Navíc prší
stále víc a víc a do neděle nejsou lepší vyhlídky.
Kapitánův deník, dodatek: Naše loď ztroskotala na planetě Dolní Bečva. Uvítali nás
naštěstí přátelští mimozemšťané a pozvali na hostinu. Ozývá se nám mateřská loď a
dostáváme příkaz planetu analyzovat a postavit raketu na cestu domů. To zas bude
práce!
Kapitánův deník, hvězdné datum 13091.4: Celý večer jsme analyzovali planetu a detailní zprávu odeslali mateřské lodi.
V těch jejich pláncích pro stavbu nové lodi aby se ale čert vyznal! Navíc součástky nám teleportovat nemohou, a tak se
je vydáváme loudit od nejrůznějších obyvatel planety. Teď už se až tak přátelští nezdají. A navíc stále prší.
Kapitánův deník, dodatek: Štěstí se na nás začíná usmívat. Po celodenním shánění součástek se našim technikům
podařilo postavit loď. Večer se rozloučíme s mimozemšťany a vydáváme se na cestu na domovskou planetu!
Kapitánův deník, dodatek: Cesta na domovskou planetu v provizorních raketách proběhla bez problémů. Zastihlo nás
sice pár meteorických rojů a nepřátelských lodí, ale taky se nám podařilo po cestě nabrat nějaké suroviny, které se snad
podaří prodat.
Kapitánův deník, hvězdné datum 13091.5: Po návratu na Zemi jednoho člena
posádky napadl skvělý nápad – z mimozemských součástek začít vyrábět produkty
pro vesmírný průmysl, který se v poslední době tolik rozrůstá. Nápad to byl přímo
geniální – naše stázové komory jsou dnes vyhlášeny po celém vesmíru a peněz
máme dost na ukončení této vesmírné mise a návrat domů k rodinám. Myslím, že
to nakonec byla úspěšná výprava a je vlastně škoda, že už končí. Posádka Duhy
Velké Medvědice opět dokázala, že si dokáže poradit v každé situaci a pár kapek či
chybějících účastníků je nedokáže rozhodit. Všechny čeká pochvala před
nastoupenou jednotkou a pak už se všichni rozprchnou do svých domovů.
Kapitánův deník, dodatek: Akce proběhla v rámci projektu Get up!, který je financován z dotací Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a z programu Vpohybu Nadace Vodafone Česká republika. Tímto jim za podporu děkujeme! Pár
fotek si můžete prohlídnout zde.
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