
 

 

 

Pri vete "Čo mi East Point dal a čo vzal" mi napadá neuveriteľné množstvo 

vecí. Ale ak mám pravdu povedať, viac mi toho dal ako vzal. Keď si 

spomeniem, ako ma kamarátka Ejmy dlhé dni presviedčala aby som išla 

s ňou a ja som zdanlivo oponovala, rozosmieva ma to. Som síce škorpión 

s tvrdou hlavou, ale jej sa fakt nedalo večne oponovať. A tak som jedného 

dňa poslala prihlášku a s malou dušičkou som sa púšťala do niečoho, čo 

som zatiaľ nikdy neoľutovala. Ako sa pomaly blížil deň D, viac a viac som 

mrela ako to bude prebiehať, či zapadnem a podobne. No keď som 9-teho 

Júla vystúpila na trávnatom ihrisku, hneď ma ovial príjemný pocit, ktorý mi 

hovoril: “Vitaj, tu máš teraz byť“.  A to sa mi v nasledujúcich dňoch aj 

potvrdilo. Ak mám pravdu povedať, East Point mi dal nových priateľov, nové 

skúsenosti vo všetkých smeroch, svaly :D, a hlavne základy správania. Som 

rada, že som tam bola a neľutujem to. V ďalšom roku sa ukážem znova 

a potom zas a zas ☺ ... Pri otázke „Čo mi vzal“? mi napadajú len dve slová 

a to nadbytočné kilá ☺☺☺. A pri pomyslení,  že budem týždeň bez mobilu            

a počítača ma ťahalo ku slzám, si musím popravde priznať, že ani raz za celý 

čas mi nepripadalo, že mi niečo chýba. Dni prežité tam sú ako druhé 

Vianoce, keď viete že máte okolo seba ľudí, ktorí vás majú radi. Hneď ide 

všetko ľahšie. Ak by som ešte mala povedať čo mi dal, tak jednoznačne 

kolektívneho ducha. Pri hrách ako Airsoft a Paintball sme zažili veľa srandy 

a smiechu, ktorý v táboroch určite nesmie chýbať ☺ ... my sme vám úsmevov 

nechali až až, a za to vám v mene všetkých detí úprimne ďakujeme. East 

Point je pre nás ako druhá rodina, a aj tí ktorí prichádzajú zachmúrení, East 

Point určite opúšťajú z úsmevom.  

 

 

 

čatárka Zuzana Martinková 

 Čo mi East Point dal a čo vzal 


