Letní tábor 2., 4. a 6. oddílu na Kvíčalce
11. - 24. července 2010
Ve dnech 11. - 24. července se na Kvíčalce konal společný tábor 2., 4. a 6. oddílu, kterého
se zúčastnilo na 40 skautů, skautek a světlušek a další skoro 2 desítky vedoucích, rádců
a rádkyň. Vedení tábora se ujala Darzinka s Darzim, hospodaření a účetnictví se chopila
Efka a v kuchyni výtečně vařila Danka. Letního tábora se poprvé zúčastnily i nejmladší
světlušky ze 4. oddílu Stonožky, které svůj první čtrnáctidenní pobyt na Kvíčalce zvládaly
až na výjimky bravurně.
V celotáborové hře, nesoucí tajemný název Světla z neznáma, byly
táborové družinky, coby agenti z různých států světa (USA, Čína,
Rusko, Německo, Velká Británie a Egypt) pověřeni vládou své země,
aby v utajení zachránily svou planetu Zemi, která se nachází ve
vážném ohrožení ovládnutí mimozemskou civilizací. Po náročném
vojenském výcviku a vlastnoruční výrobě agentských uniforem
(savování triček) se děti v nočním díle snaží získat pomocí černé
skříňky co nejvíce informací o účelu cesty neznámého předmětu
(UFO), které se zřítilo na území Nigérie a které bedlivě střeží tamní
vojáci. Po následném rozšifrování záhadného písma vesmírné zprávy
se dozví, že obyvatelé z jiné planety sem mají namířeno jen
z jediného důvodu a to totální zničení a obsazení naší Země. Agenti
proto vymýšlejí způsob jak útok vesmírné civilizace odvrátit a vydávají se na rozličná místa
světa, aby zde získaly bájné předměty (relikvie), jejichž magickou energii potřebují k nabití
energetických krystalů potřebných k sestavení vysílače, velmi účinné zbraně, která do
vesmírného prostoru vyšle smrtící paprsek a tím odvrátí stále rostoucí sílu zlých
mimozemšťanů, kteří již začali obsazovat naši planetu.
Tento pokus však nevychází a zdá se, že není již naděje
na zachránění lidské civilizace, Země je již skoro
obsazena a tak se agenti vypravují na nebezpečnou pouť
k poslednímu možnému úkrytu – bunkru v Malíkově. Na
cestě se však již střetávají s jednotkami zlých ufonů
a začíná tak poslední rozhodující bitva, která se však díky
přesile nepřítele zdá být předem ztracená. V okamžiku
zkázy však lid přichází podpořit jiní hodní mimozemšťané,
které agenti paprskem nevědomky přivolali a společně
porazí armádu okupantů a tím zachrání i celou Zemi.
CTH byla doprovázena nejen rozličnými kostýmy,
světelnými efekty, novými technologiemi či speciální nástěnkou věnující se záhadám všeho druhu, ale
také rádiovým kvíčalovským vysíláním, vytvořeným
speciálně pro CTH, které umožnilo jednotlivým
agentským skupinám radioposluchačů proniknout
jak do „zákulisí“ celého tábora tak i do utajeného
vysílání rádia OSN, kde dostávaly pokyny a příkazy
od samotného vedení. Kromě CTH byl tábor
protkán samozřejmě celou řadou her nejrůznějšího
zaměření. Od již tradičního Pokladu, který měl letos
kupodivu mezi účastníky velký ohlas, přes nejrůznější bojovky, běhačky a nové hry (Gamebook, Vláčky, Zatopování dolů,…) až po
Záchranku, která letos simulovala tragédii po výbuchu plynu a jednotlivé typy zranění zde

byly demonstrovány až děsivě reálně. V rámci
večerního programu došlo i na oblíbenou show
Miss a Missák, ve které si jednotlivé nominované
páry „nanečisto“ vyzkoušely různé momenty ve
vztahu mužů a žen (první rande, společenský
tanec, žádost o ruku atd.). Celou soutěží diváky
provázeli výteční moderátoři, soutěžící hodnotila
hvězdná porota těch nejzvučnějších jmen a samozřejmě došlo i na živá vystoupení hvězd populární
hudby. Všichni zúčastnění předváděly výborné
výkony, ale z celkového vítězství se však mohli těšit
pouze dva a to Pavlínka Řezníčková a Janek
Gečnuk.
Počasí nám vskutku přálo a po většinu tábora bylo
slunečné a přívětivé. Déšť se přihlásil „jen“ třikrát
a to zrovna v nežádoucích chvílích jako byl první
termín táboráku, který musel být díky tomu zrušen,
na druhý táborák, který jsme si užili zčásti pouze
v jídelně a v neposlední řadě také na poslední den
tábora, kdy nám komplikoval balení. Mokrý program
jsme proto využily pouze minimálně, např. se
odehrával „mokrý díl CTH“ Soud či mladší děti
vyráběly své kofoláčky = ufounky. Páteční odpoledne patřilo kromě her na hřišti a chystání táboráku také slavnostnímu závěrečnému nástupu, kde
se děti dozvěděly celkové výsledky svého celotáborového snažení. Celotáborové
bodování vyhrála družina červená ve složení Alenka Jílková, Milošek Kostka, Anetka
Budigová, Anežka Hegrová, Pavlínka Zezulová a Eliška Dopitová. Červené družince coby
agentům z Ruska se stejně tak dařilo i v bodování CTH. V bodování stanů zvítězily za
holky Alenka s Bacilem a za kluky Paprika s Davidem. Nejlepším bobříkolovcem se stala
Lenička Pohanková z Ještěrek. V rámci tábora byly vyhlášeny i dvě speciální kategorie
a to nejlepší skaut a skautka, kde byla oceněna
Alenka Jílková a Janek Gečnuk a také nejlepší
světlušky, kterými se staly Kačenka Dvořáková
a Míša Bednářová ze Stonožek.
Letošní tábor byl vskutku velmi povedený a spokojenost byla vidět z obou stran - jak od vedoucích,
tak i od dětí. Všichni si zaslouží velkou pochvalu organizátoři za skvěle odvedenou práci a děti za
bezva partu, ve které se díky namixování různých
věkových kategorií věnovali starší mladším a všichni se hezky vzájemně doplňovali.
Pája

