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Na dnešný deň sa tešili chlapci aj dievčatá, preto sa  svedomito ráno rozcvičovali - veď hráme tradičný
zápas „s domorodcami“. Chlapci aj dievčatá verili, že sa im podarí zvíťaziť. Tí, ktorí nehrali, sa
pripravovali na povzbudzovanie, ako to dokladá titulná, ale aj nasledujúce dve fotografie. Po príchode
na „ihrisko súpera“ sme stále verili vo víťazstvo. Chlapci však veľmi rýchlo prehrávali 5 : 1 a zdalo sa,
že zápas je stratený. Potom prišiel obrat a podarilo sa nám znížiť stav na 5:4. To však bolo z našej
strany všetko. Domorodci začali dávať góly a napokon sme so cťou prehrali 7 : 4. Dievčatám sa tiež
nedarilo a súper bol nad ich sily. Po prvýkrát sa stalo, že chlapci aj dievčatá odchádzali zo športoviska
so sklonenými hlavami. Budúci rok to určite otočíme!!!

Po príchode na kaštieľ sme si začali schladzovať hlavy - aj pre teplo. aj pre zlosť z prehier. Ukázalo sa.
že vodný svet zahojil naše rany a radosť a veselie bolo silnejšie ako zlosť.



Navyše sme sa tešili na tradičné poobedné „bobrovanie“ na Váhu. Boli sme vybavení „pitným
režimom“, opaľovacím krémom, repelentami - teda tam treba už len čo najskôr doraziť. Konečne
Váh! Čakal nás „ protioskarový“ prístrešok, ktorý bol postavený, kým sme hrali športové zápasy.

Už len vyhradiť priestor „bobrovania“ a hurá do vody!!!



Komu bolo teplo, mohol sa schovať do pripraveného prístrešku ....

... alebo iba tak relaxovať na brehu.

Potom však prišla chvíľa, keď sme museli „Bobriu rieku“ – Váh - opustiť, lebo na nás čakala večera.
Veľmi, veľmi sa nám nechcelo, ale napokon sme boli vyhnaní a na večeru sme dorazili včas.



Inak, milí rodičia, jedlo je tu fakt veľmi dobré, a to sme ani ešte nestihli napísať, že máme okrem
večere aj druhú večeru, ktorú si často vychutnávame v „rodinnom kruhu“.

Po druhej večeri nasledovala „Talentmánia“ alebo „Izba baví izbu“. Ponúkame len niekoľko
momentiek, lebo všetko sa do Dudováčika Extra naozaj nezmestí, ale všetci boli super a mali

zaslúžený potlesk.





Potom bola diskotéka a tradičná fotografia  pod zástavou.



„Zmráka sa, stmieva sa“ a slniečko už ide pomaly  spať ....

... preto sme ho nasledovali aj my.

Zajtra nás čaká miesto, ktoré má bohatú minulosť a zaujímavú prítomnosť. Je od nás severne
orientované a vraj dostalo meno podľa jedného dvorného šaša. Viete, kam pôjdeme?


