INTEGRACE NAOPAK
Už spoustu let s námi jezdí vincentinovští na integrované tábory. Za ten dlouhý as už
jsme se docela skamarádili a tak jsme vyzkoušeli integraci naopak. Rozhodli jsme se využít
pozvání na Mikulášský ples, který se konal ve Šternberku se 2.12., byl hlavn pro lidi ky
z Vincentina a za ínal v 16:00.
Když se m máma zeptala jestli pojedu, souhlasila jsem. Co si vybavíte slyšíte-li
Mikulášský ples? Já si ihned p edstavím And la, erta, Mikuláše a hromadu lidí. Moje
pe livá máma s rukou v dlaze si nechala ud lat nehty a p kn se namalovala, proto jsme
opustily d m kolem 18-té hodiny a maminka jako t ešni ku na dortu dodala, že neví kde to je.
Kone
dorážíme na místo a na chodb už chystají And lé, Mikuláš a erti nadílku pro d ti
z Vincentina. Dostali jsme se do sálu d íve, než oni a ješt jsme si stihli popovídat s Ondrou,
Melounkem a Luckou, kte í jsou už skoro táborový inventá . Jakmile vešli And lé, erti a
Mikuláš, všude najednou bylo ticho a za ali rozdávat balí ky. Ani to však nem že trvat v
a po posledním balí ku za ala Blána losovat tombolu. Ta ale také za chvíli skon ila a
dozv li jsme se, že za chvíli nastoupí šternberská hudební skupina Gen.
A opravdu za okamžik se sálem rozezn ly první tóny. Parket se zaplnil rychlostí
blesku a všichni za ali spole
tancovat. Už jsme byli také na cest na parket, ale máma
cestou sko ila pro Kokinu (vozí ková Zdeni ka) a požádala m o spole né foto. Co bych pro
mámu neud lala. Skupina se pr žn chodila ob erstvit, když nám za ali upadávat nohy,
sedli jsme si k Blán , Radunce, Melounkovi, Ondrovi a Len s Martinem. Máma se
s n kterými dala hned do
i, tak jsem se bavila s Le ou, Martinem, Míšou a Maruškou do té
doby, než m poslali pro džus a Martin se zeptal, jestli nechci vodku. Ješt si ale asi šest let
po kám… Po dlouhém a zábavném povídání opouštíme sál a jde s námi i Le a s Martinem
(musí jet vlakem).
Cht li jsme je vzít, ale to nám nedovoloval po et seda ek. Ples u našich kamarád se
mi líbil a v bec nebylo poznat, že bychom byli n jak odlišní. Byl by však lepší, kdybych
nemusela mít st evíce na podpatku. T ším se až všechny zase uvidím.
Petra Krylová
ervenka

