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Viktorie Káčerková a Laura Markovičová

Ve čtvrtek 6. června jsme jeli do tábora Černý Potok. Sraz před školou byl v 7:45. U zámku
jsme nastoupili do autobusu a jeli jsme hodinu a půl. Cestou jsme museli jednou zastavit,
protože celý autobus potřeboval nutně na záchod. Na táboře jsme si odložili baťůžky a nasvačili
jsme se. Potom jsme se seznámili s Muži v černém. Roman, nejhlavnější instruktor, nám je
představil. Byl to agent D a agent R – specialisté pro boj s mimozemšťany. A ti nám řekli, ať se
přesuneme na velitelství, kde začneme s výcvikem na agenty.

Nejprve jsme se naučili dvě zásady. Pokud instruktor zvedne ruku, tak je zvedneme také a
budeme absolutně potichu. Zadruhé – když začne hrát metalová hudba, tak máme všeho
nechat a shromáždit se před velitelstvím. Začal náš dlouhý výcvik se spoustou disciplín. Nejvíce
nás bavila vodní skluzavka. Po absolvování jsme vyrazili do lesa za mimozemšťanem. Už tam
na nás číhal. Mysleli jsme, že bude hodně zlý. Ale mýlili jsme se. Byl hodný a předal nám tajnou
zašifrovanou zprávu.

Dali jsme si přestávku na oběd a nacpali se ovocnými knedlíky.

Po obědě jsme začali luštit zprávu. Po celém táboře byli rozmístěné papírky se symboly a
písmeny. Hledali jsme je a zapamatovali si je. Postupně jsme rozluštili celou zprávu.
Mimozemšťan nás prosil o pomoc, protože v lese ztroskotal se svou lodí.

Znovu jsme za ním vyrazili do lesa. Přes překladač jsme se ho zeptali, co máme dělat a on nám
dal další zprávu s návodem na mimozemský vysílač, kterým by si mohl přivolat druhou loď. Tak
jsme mu vysílač postavili. Mimozemšťan byl moc rád a poděkoval nám. Potom jsme museli
odejít, aby nás nezasáhly plameny přistávající rakety.

Muži v černém nám také poděkovali za záchranu mimozemšťana. Rozloučili se s námi a my
vyrazili směrem k domovu.
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