Tábor pro rodiče s dětmi ROSA 2010
Letos poprvé (a všichni účastníci pevně věří, že ne naposled) se konal novodobý tábor ROSA. Se
svolením Jessieho a Lenky jsme navázali na jejich nápad s rodinným skautingem a od 31. 7. do 7. 8.
2010 jsme tábořili na Kvíčalce. Vedení tábora se ujaly Eva Maulerová a Jana Černá, v kuchyni
předváděli své umění tři výteční kuchaři – Jana Černá, Jiřka Plevková a Milan Galuška,
o celotáborovou hru (CTH) a ostatní táborové hry se postaraly sestry Jakubcovy.
Tábora se účastnilo 17 rodičů a 19 dětí ve věku od 3 do 16 let. Děti byly rozděleny do 3 družinek –
červení, modří a žlutí. Dvě nejstarší ratolesti pomáhaly s programem.
Celý tábor probíhal ve znamení pirátů a hledání
jejich pokladu. Námětem CTH totiž byli Piráti
z Karibiku. Když první den připlul na svém
škuneru pirát Jack, poprosil nás o pomoc
s hledáním pokladu. Cesta byla dlouhá a
nebezpečná, museli jsme si vyrobit lodě, vyučit se
pirátem, vybojovat několik námořník bitev, urazit
dlouhou cestu po rozbouřeném moři při hledání
klíčů k truhle a nakonec postavit a zapálit signální
oheň, abychom se dostali z ostrova, na kterém
jsme ztroskotali. Samozřejmě se nám nakonec
podařilo zdolat všechny překážky a nástrahy, najít obrovský poklad a odplout domů.
Kromě CTH si účastníci zahráli i klasické hry
jako Pašeráci, Farma, Zlatonosný potok nebo
Lov pro ZOO (podobné Lovcům orchidejí).
Každý den probíhala Kvíčalovská školička,
kterou měly na starost Eva Maulerová, Jana
Černá a u pětice prťátek Efka Burianová. Děti
se hravou formou seznamovaly s tábornickými
dovednostmi (šifry, morseovka, zdravověda,
uzly, ohně, poznávání rostlin, ochrana přírody)
a také slušným chováním. Všechny nabyté
vědomosti a dovednosti využily děti při plavbě
za pokladem.
Samozřejmostí byla vlajková četa a služba
v kuchyni, na které se každý den střídal 1 tatínek
+ 2 maminky se svými ratolestmi. Starali se
o umývání nádobí, topení, přípravu dřeva
a udržování pořádku v jídelně.
Celotáborové bodování probíhalo zajímavou
formou: za každou službu nebo hru, která nebyla
součástí CTH dostávaly děti při večerním nástupu
skleněné kuličky. Počet se odvíjel od úspěchu ve
hrách nebo pracovitosti v kuchyni. Skleněnky se

tak staly způsobem bodování a zároveň odměnou. Další kuličky mohly děti získat (nebo o ně přijít)
v kuličkovém turnaji, který pořádal každý podvečer Luboš Dušek s Lukášem Grulichem.
Protože nás zastihla i dvě deštivá dopoledne
(ale jen mírné deštíky), dostaly se na řadu
i omalovánky, bludiště, rébusy, puzzle, karty
a jiné stolní hry. Každý večer ve 20 hodin se
táborem linula znělka našeho večerníčku.
Zájemci z řad dětí, ale i dospělých si mohli
poslechnout pohádku, kterou četla Maurenc.
(Tím jsme se zapojili do projektu Celé Česko
čte dětem  pozn. pedagoga)
A teď, když se odpoutávám od suchého
popisu, můžu dát průchod svému nadšení.
Nalezený pirátský poklad
Na tábor jsem jela s obavou, jak to budeme
s Kateřinkou, která se stydí a nechce se ničeho účastnit, zvládat. První den byl trošku náročný,
nehnula se ode mne a na nástup jsem ji musela dovleknout řvoucí. Ale všechny strachy pominuly,
obě jsme se zadaptovaly, zapadly do skvělé party a náramně si to užívaly. Po návratu domů se stále
ozývaly (a stále ozývají) výkřiky: „Vzhůlu na palubu! Ostlov na obzolu! Já su kapitán pilátů, vzdej
se!“ a podobné. K tomu není co dodat , snad jenom: Děkuju všem, kteří jsme tam spolu byli, byl
to úžasný týden.
Efka
Další fotografie je možné si prohlédnout ve fotogalerii na www.tabor-rosa.cz

Hodnocení účastníků:
Maurenc:
Tábor byl perfektní!!! Moc děkuju Dance a Hance za CTH, kuchyni za dobrou menü a všem za
dobrou náladu a podporu. Nikdo se nemusel nutit do díla a nikdo neprudil. Co myslíte, zopáknem si
to příští rok?
Tomáš Alexandr:
Chtěl bych poděkovat nejen všem, co se starali o chod táboru, o hry, program atd., ale hlavně skvělé
partě lidí za perfektní týden. Nejvíc se mi líbily školičky. Tom se naučil zase něco nového, uzly,
morzeovku a první pomoc. Snad mu to zůstane v hlavě alespoň do příštího roku, aby už nebyl
potřeba manuál. Musím taky vzpomenout na služby v kuchyni. Nikomu určitě neuškodilo chvíli
svého volného času věnovat pomoci v kuchyni a holky pomoc určitě ocenily a měly víc času na
přípravu opravdu skvělého jídla. Byl to dobrý nápad.
Hanka Suchanová (Jakubcová):
Naším bosem je Maurenc (Eva Mauleová),
do této role se dostala napůl dobrovolně
a napůl ne. Ale je to dobře, protože díky ní
se k nám přidala její sestra Jana Černá a to
je guru kvíčalovské kuchyně. Dvorními
fotografy se tak nějak přirozeně a nenuceně
stali Jarda a Tomáš a jak je vidět z množství fotek, očka jejich objektivů šmejdila,
kde se dalo. Tomův přirozený komediální
talent mu napomohl k ztvárnění nejedné
charakterní role během tábora. Ale i Milan
s Jardou a Davidem by se v dávných
dobách komediantským řemeslem slušně
uživili.
Naprosto nepostradatelnou a nenahraditelnou (a že pokusy byly) ROSAČKOU je bezpochyby naše
trubka, teda Danka trumpeta, trubačka? Poslední den si dovolila zabalit svůj nástroj bez vyloudění
budíčku a mnoho z nás málem neodjelo domů.
Námi všemi milovaná Včelka Mája se rozhodla, že už je na Máju moc velká a aniž by to bylo jejím
původním záměrem, tak se přejmenovala na Včelku Bertu, no snad jí to bude víc vyhovovat. Kačka
Balajkovic díky neúhlednosti písma Danky a špatného zraku Milana získala přezdívku ILAČILA.
Nikolka si musela odskočit z tábora splnit své závodní povinnosti. Její návrat připadl na den
táboráku, a protože nám moc chyběla, rozhodli jsme se na ni počkat a nejít spát (Hanka, Milka,
Lucka, Milan a Lukáš). Pravda ve 3 hodiny ráno jsme svého rozhodnutí litovali, ale statečně jsme
vydrželi až do půl páté. Dlouhé čekání jsme si krátili hrou na kytaru a zpěvem. Kolem 4. hodiny
Milka s Milanem zahalekali Jackův smích, a jak jsme později zjistili, nikdo ze spících o tento
zážitek nebyl ochuzen. Odměnou za čekání nám byla čistá Nikolka, plná dojmů z natáčení „ČESKO
SLOVENSKO MÁ TALENT“ a dětský šampus. Někteří z nás (Milan) v tomto moku našli zalíbení
a navrhli zařazení do jídelníčku pro příští rok. Pokračování příště.

